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Q2 Q3

EXO TI
Een droom van een spinmolen van wereldklasse, die adembenemend licht 
is. Het skelet design zorgt voor een ongekende strakheid en functionaliteit. 
Beschikbaar in de vier meest gevraagde formaten, van de schattige maat 
20 voor de forelvisserij tot de stevig uit de kluiten gewassen maat 50 voor 
het vissen op snoek en zalm. Deze nieuwe versie is nóg verbeterd en maakt 
indruk met zijn zijdezachte actie en onverwoestbare titanium as.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Rotor uit C4LF™ carbon
 · Skeletframe uit aluminium
 · Fijn instelbaar CSC™ slipsysteem voorop (carbon slipschijven)
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Met titaniumnitride gecoate lijngeleider met anti-kinksysteem
 · Ni-Ti™ onverwoestbaar beugelsysteem
 · Titanium molenas
 · Doorboorde aluminium Long Stroke™-spoel met keramische werprand
 · Perfecte lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour
 · MegaShieldTM coating uit verschillende lagen

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0513 030 1130 150 / 0,30 5,2:1 80 cm 11 9,1 kg / 20 lbs 255 g 290,00

0513 040 1140 210 / 0,23 5,2:1 85 cm 11 9,1 kg / 20 lbs 280 g 295,00

0513 050 1150 205 / 0,24 5,2:1 93 cm 11 10,0 kg / 22 lbs 305 g 299,00
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SMOKE S3
Voor de Quantum Smoke S3 geldt ‚Metal where it matters’, want ook de 
derde editie van de Smoke heeft het optisch aansprekende Skelett-Design. 
Hierdoor wordt het gewicht drastisch gereduceerd, zonder concessies aan 
de stevigheid te doen. Overal, waar metaal gebruikt moest worden, werd 
het ook ingezet, maar wel gewichts-geoptimeerd. Het nieuwe Reel Engine 
Design, afgekort RED, zorgt samen met het ultra sterke metalen frame voor 
een zijdezachte, zeer soepele loop en een optimale lijnopspoeling – zelfs 
bij het gebruik van zeer dunne gevlochten lijn.De rotor bestaat uit een 
samensmelting van kunststof, wat ook ingezet wordt in de ruimtevaart, en 
lange carbonvezels (ca. 10mm). Extreem moeilijk om te verwerken, maar het 
resultaat is een enorme stevigheid. Daarnaast schittert de Smoke door het 
gebruik van de zogenaamde ‚Braid Band‘, een speciaal ontworpen rubberen 
ring om de molenspoel, die zorgvuldig opspoelen van gevlochten lijn moge-
lijk maakt, zonder eerst voor te moeten spoelen. Gevlochten lijn krijgt opti-
maal grip door de Braid Band waardoor doordraaien volledig is uitgesloten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Razor Rotor Design
 · Skeletframe uit aluminium
 · CSC 2.0 drag systeem met keramische slipschijven voorzien van een 
coating van carbon en plasma
 · Slim-Line-slinger
 · Grote lijngeleider met anti-kinksysteem
 · Ni-Ti™ onverwoestbaar beugelsysteem
 · Ultralichte MaxCast skeletspoel
 · Performance Tuned Super Slow Spool Oscillation
 · Hoge inhaalsnelheid
 · Dura-lock antiretour
 · Foot Forward™ reelvoet voor betere balans in de hengel

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0540 015 SM15XPT 140 / 0,18 5,7:1 69 cm 12 3,5 kg / 8 lbs 181 g 184,95

0540 025 SM25XPT 140 / 0,20 6,0:1 89 cm 12 9 kg / 20 lbs 235 g 189,95

0540 040 SM40XPT 210 / 0,22 6,0:1 96 cm 12 10 kg / 22 lbs 292 g 194,95

SMOKE S3 INSHORE
Net als bij de zoetwater uitvoering, komen we nu ook met een vernieuwde 
en verbeterde zoutwater versie van de Smoke Inshore, de Smoke S3 Inshore. 
De perfecte, middelgrote spinmolens voor eenieder die graag op zee vist, of 
het nu om zeebaars, gul of zeeforel gaat. Door het speciale productieproces 
en het gebruik van bijzondere materialen is deze molen extreem bestand 
tegen oxidatie, ook bij veelvuldig gebruik op het zoute water. Daarnaast 
profiteert de visser optimaal van de perfecte balans en het lichte gewicht, 
terwijl de molen toch enorm robuust is.Daarnaast schittert de Smoke door 
het gebruik van de zogenaamde ‚Braid Band‘, een speciaal ontworpen  
rubberen ring om de molenspoel, die zorgvuldig opspoelen van gevlochten 
lijn mogelijk maakt, zonder eerst voor te moeten spoelen. Gevlochten lijn 
krijgt optimaal grip door de Braid Band waardoor doordraaien volledig is 
uitgesloten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Razor Rotor Design
 · Skeletframe uit bijzonder zoutwaterbestendig aluminium, bovendien 
Saltguard 2.0 gecoat
 · CSC drag systeem met carbon en keramische slipschijven
 · 100% frictieloze roestvrijstalen slinger, daardoor niet los te schroeven 
en in te klappen
 · Met titaniumnitride gecoate lijngeleider met anti-kinksysteem
 · Ni-Ti™ onverwoestbaar beugelsysteem
 · Reel Engine Design
 · Ultralichte skeletspoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Dura-lock antiretour
 · Performance Tuned antiroest lagers

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0550 030 SSM30XPT 140 / 0,22 6,0:1 89 cm 12 9 kg / 20 lbs 235 g 194,95

0550 040 SSM40XPT 210 / 0,22 6,0:1 96 cm 12 10 kg / 22 lbs 292 g 199,95

SLIP VOOROP

Reel Engine Design 2.0
De Reel Engine Design alumini-
um unibody technologie maakt 
de creatie van een ultra-sterke 
solide basis mogelijk, waardoor 
het binnenwerk en de as per-
fect op elkaar kunnen worden 
afgestemd. Het resultaat? Meer 
duurzaamheid en minder spe-
ling voor een geweldig vrije, 
soepele loop.

Plasma Arc keramische slipschijven

Nieuw CSC2TM Drag Systeem
Ons gepatenteerde multi-drag disc design combineert 
carbon en keramische slipschijven voor de perfecte  
balans, kracht en duurzaamheid. Voor de lichte visserij 
voorziet een verbetert micro afstelling systeem de slip 
van de nodige fine-tuning.
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CABO PT
Deze legendarische zeemolenreeks is volledig opnieuw bekeken. Het 
hoofddoel bestond eruit om de reel enigszins lichter te maken, zonder 
toegevingen te doen op het vlak van strakheid. Onze ingenieurs zijn 
perfect geslaagd in hun opzet. Sterker nog: ze slaagden er zelfs in om 
de slip nog sterker te maken. Interne tests hebben aangetoond dat deze 
molens zomaar eventjes 70 lb slipkracht konden ontwikkelen! Een reden 
te meer voor alle zoute rovers om de Cabo molens te vrezen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Rotor uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Robuust lichtmetalen frame in skeletbouw
 · Fijn instelbaar, afgeschermd Magnum-CSC™ slipsysteem voorop (carbon slip-
schijven)
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Anti-kink lijnrol met kogellager
 · Exclusief TiMag™ System: onderhoudsvrij, magnetisch lijnbeugelomslagsysteem
 · Binnenwerk uit superharde roestvrijstaallegering
 · Aluminium spoel met geharde werprand voor verre worpen
 · Lijnopspoelsysteem met twee snelheden en LMS™-lijnopspoeling
 · Zonder uitschakelbare anti-retour
 · Saltguard molenhuisbescherming uit meerdere lagen
 · Beugelomslag binnenin

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0268 040 CSP40PTsE 210 / 0,23 5.3:1 84 cm 8 13,6 kg / 30 lbs 394 g 265,00

0268 050 CSP50PTsE 200 / 0,24 5.3:1 91 cm 8 15,9 kg / 35 lbs 400 g 270,00

0268 060 CSP60PTsE 275 / 0,25 4.9:1 94 cm 8 20,4 kg / 45 lbs 680 g 275,00

0268 080 CSP80PTsE 300 / 0,30 4.9:1 104 cm 8 24,9 kg / 55 lbs 710 g 285,00

0268 100 CSP100PTsE 430 / 0,30 4,7:1 96 cm 8 27,2 kg / 60 lbs 924 g 289,00

0268 120 CSP120PTsE 530 / 0,30 4,7:1 127 cm 8 29,5 kg / 65 lbs 935 g 299,00

VAPOR
Onder de naam Vapor komt er een gloednieuwe generatie werpmolens in 
de spotlights. In vier verschillende formaten en voorzien van de nieuwste 
techieken van Quantum.In de maten 15 t/m 40 geschikt voor zowel het 
ultra lichte- als voor het zwaardere spinvissen met al het denkbare  
kunstaas. In een zeer robuust maar toch geweldig licht molenlichaam  
zitten sterke aluminium tandwielen en 9+1 kogellagers verborgen.  
Daarmee is een soepele en lichte loop gegarandeerd. Zonder onnodige 
speling! De beugel is vervaardigd uit uit hoogwaardig titanium en vangt 
iedere tik probleemloos op en ook de lijnrol past zich gemakkelijk aan 
aan de dunste hoogmoderne PE-lijnen.De secuur in te stellen slip aan de 
voorzijde maakt samen met de ergonomisch gevormde markante kurken 
knoppen van de slinger het tijdloze design compleet.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Razor Rotor Design
 · Skeletframe uit aluminium
 · Fijn instelbaar CSC™ slipsysteem voorop (carbon slipschijven)
 · Grote lijngeleider met anti-kinksysteem
 · Ni-Ti™ onverwoestbaar beugelsysteem
 · Reel Engine Design
 · Maxcast II Skeletspoel Design
 · Performance Tuned Super Slow Spool Oscillation
 · Dura-lock antiretour
 · Foot Forward Stem Design

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0381 015 VP15XPT 130 / 0,24 5,7:1 69 cm 10 3,5 kg / 8 lbs 188 g 159,95

0381 025 VP25XPT 165 / 0,26 6,0:1 89 cm 10 8 kg / 18 lbs 233 g 164,95

0381 030 VP30XPT 200 / 0,26 6,0:1 89 cm 10 9 kg / 20 lbs 241 g 169,95

0381 040 VP40XPT 210 / 0,30 6,0:1 96 cm 10 10 kg / 22 lbs 298 g 174,95

SLIP VOOROP AFSTANDSMOLENS MEERVALVISSERIJ
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ACCURIST SPINNING
De nieuwe Accurist Spinning maakt niet alleen visueel maar ook op 
technisch vlak indruk als een werpmolen die de tand des tijds kan 
doorstaan. Met zijn innovatieve ontwerp is deze werpmolen niet alleen 
een modern juweel, de technische kenmerken komen tegemoet aan de 
hoogste wensen van kunstaasvissers. Eindeloos veel sportvissers zullen 
de soepele werking van de tandwielen op prijs stellen, de optimale 
verdeling van de lijn op de spoel, zelfs met gevlochten lijnen, en het fijn 
afstelbare slipsysteem voor op de spoel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Elektronisch uitgebalanceerde lichtgewicht rotor (LWR)
 · SCR legering
 · Fijn instelbaar CSC™ slipsysteem voorop (carbon slipschijven)
 · Ergonomische slinger en roestvrijstalen onderdelen
 · Grote lijngeleider met anti-kinksysteem
 · Ni-Ti™ onverwoestbaar beugelsysteem
 · PT™ binnenwerk
 · Aluminium spoel met geharde werprand voor verre worpen
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Dura-lock antiretour
 · Foot Forward Stem Design

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0560 015 15 130 / 0,18 5,3:1 66 cm 7 3 kg / 7 lbs 198 g 89,95

0560 025 25 140 / 0,20 5,2:1 71 cm 7 7 kg / 16 lbs 252 g 89,95

0560 030 30 140 / 0,22 5,2:1 79 cm 7 8 kg / 18 lbs 258 g 89,95

ULTREX FD
Een betaalbare molen uit de Quantumstal. Slanke behuizing, met 
daarin de technologie waar US Quantum om bekend staat. Een 
klassieke reeks allroundmolens, geschikt voor alle visserijen met 
kunstaas: van de lichte visserij op forel tot het werpen met shads en 
lepels op snoek en zalm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Robuust molenhuis uit nylon
 · Fijn instelbare slip voorop
 · Spuitgegoten aluminium slinger
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Lichtlopend binnenwerk met nauwkeurige lijnopspoeling
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · ABS-nylon reservespoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour
 · Foot Forward™ reelvoet voor betere balans in de hengel

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0312 015 515 220 / 0,15 5,2:1 63 cm 5 2,7 kg / 6 lbs 220 g 25,95

0312 020 520 200 / 0,25 5,2:1 69 cm 5 4,5 kg / 10 lbs 271 g 27,95

0312 030 530 210 / 0,25 5,2:1 72 cm 5 4,5 kg / 10 lbs 280 g 29,95

0312 040 540 260 / 0,30 4,8:1 75 cm 5 5,4 kg / 12 lbs 405 g 31,95

SLIP VOOROP
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TRAX II
De Quantum Trax II biedt nu nog meer waar voor zijn geld, met zijn 
fijn afgestelde tandwielen en zijn perfecte balans. De nieuwe slinger 
werd speciaal voor Quantum ontwikkeld en staat garant voor een 
optimale krachtoverbrenging en gebruiksgemak.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Fijn instelbare slip voorop
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · Reservespoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0362 015 615 120 / 0,20 5,1:1 60 cm 6 3 kg / 6,6 lbs 208 g 37,95

0362 020 620 200 / 0,20 5,0:1 69 cm 6 6 kg / 13,2 lbs 260 g 39,95

0362 030 630 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 6 6 kg / 13,2 lbs 264 g 41,95

0362 040 640 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 6 7,5 kg / 16,5 lbs 374 g 43,95

VANTEX
Een fantastische molenreeks van Quantum. Het ultralichte gewicht, de zeer 
prettige en perfect lopende bewegingen van de tandwielen en het stijlvolle 
ontwerp maken indruk. Hij beschikt over tien kogellagers, een karakteristiek 
die je normaliter alleen op duurdere modellen vindt. We hebben van de 
allerbeste onderdelen gebruik gemaakt: slipschijven van topkwaliteit, een 
rotor in skeletdesign en onze nieuwe ergonomische slinger, die voor com-
fort zorgt. Beschikbaar in alle onder kunstaasvissers op zoetwater populaire 
maten. Of u nu op baars vist met een minispinner dan wel op snoek met 
zwaar kunstaas, de Vantex-reeks heeft altijd de juiste drilmachine in huis.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Elektronisch uitgebalanceerde lichtgewicht 
rotor (LWR)
 · Compact molenhuisdesign
 · Fijn instelbare slip voorop
 · Inklapbare aluminium slinger
 · Robuust Power-binnenwerk
 · Doorboorde aluminium Long Stroke™-spoel
 · Reservespoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Multistop anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0364 020 1020 200 / 0,20 5,0:1 69 cm 10 6 kg / 13,3 lbs 267 g 75,95

0364 030 1030 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 10 6 kg / 13,3 lbs 271 g 79,95

0364 040 1040 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 10 7,5 kg / 16,5 lbs 381 g 83,95

SLIP VOOROP
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Q12 Q13

DRIVE

De gedroomde reeks werpmolens voor het vissen met kunstaas: sterke pres-
taties, optimale en soepele werking en een lange levensduur. Zeer dunne 
gevlochten lijnen zijn ideaal op deze werpmolens te gebruiken, waardoor ze 
de ideale partner zijn voor het dropshotten, het werpend vissen met softbaits 
of het twitchen. We stellen de molens dan ook niet alleen beschikbaar in 
standaardmaten, maar ook in kleinere formaten (5 & 10). De Drive maakt 
gebruik van het Reel Engine concept dat speciaal door Quantum is ontwik-
keld, net zoals het, bijvoorbeeld, voor de populaire Quantum Throttle reeks 
gebruikt wordt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Fijn instelbare slip voorop
 · Dikke lijnbeugel voor optimale balans
 · Reel Engine Design
 · Doorboorde aluminium Long Stroke™-spoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour
 · Foot Forward™ reelvoet voor betere balans in de 
hengel

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0370 005 DR05 70 / 0,20 5,7:1 61 cm 8 2,7 kg / 6 lbs 154 g 37,95

0370 010 DR10 115 / 0,20 5,3:1 69 cm 9 2,7 kg / 6 lbs 194 g 39,95

0370 020 DR20 140 / 0,26 5,2:1 71 cm 9 4,5 kg / 10 lbs 258 g 41,95

0370 030 DR30 165 / 0,26 5,2:1 76 cm 9 5,5 kg / 12 lbs 264 g 43,95

THROTTLE
Het nieuwe “Reel Engine” systeem werd ontwikkeld door de Amerikaanse 
Quantum-ingenieurs en is gebaseerd op een aluminium behuizing, waarin 
de gaten voor de assen pas naderhand gefreesd werden. Dat verhoogt de 
precisie aanzienlijk, waardoor deze molen veel steviger en soepeler is dan 
normaal. Zelfs als u de hele dag lang met zware en grote stukken kunstaas 
staat te gooien, geeft hij geen krimp.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Grafiet rotor
 · Robuust frame uit aluminium
 · Fijn instelbare slip voorop
 · Ergonomische slinger en roestvrijstalen onderdelen
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Lichtlopend binnenwerk met nauwkeurige lijnopspoeling
 · Doorboorde aluminium spoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour
 · Foot Forward™ reelvoet voor betere balans in de hengel

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0357 010 TH 10 115 / 0,20 5,3:1 61 cm 11 3,5 kg / 7,5 lbs 210 g 55,95

0357 020 TH 20 160 / 0,24 5,2:1 72 cm 11 4,5 kg / 10 lbs 263 g 57,95

0357 030 TH 30 195 / 0,24 5,2:1 81 cm 11 4,5 kg / 10 lbs 274 g 59,95

0357 040 TH 40 180 / 0,30 5,3:1 89 cm 11 5,9 kg / 13 lbs 281 g 61,95

0357 050 TH 50 210 / 0,30 5,3:1 92 cm 11 6,4 kg / 14 lbs 305 g 63,95

SLIP VOOROP
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Q15Q14

CENTEX RD
Met de Centex RD brengt Quantum voor het eerst een werpmolen met de 
slip achterop op de markt. Een werpmolen voor het lichte tot middelzware 
kunstaasvissen met precies af te stellen slip die elke dril tot een ware beleve-
nis laat worden. Uitgevoerd met een corrosie-bestendig molenhuis uit gra-
fiet, een aluminium, hard-geanodiseerde slinger met soft touch greep, een 
sterke aluminium beugel en een technisch betrouwbaar tandwielsysteem. 
Kortom de perfecte werpmolen voor het kunstaasvissen met directe toegang 
tot het slipsysteem, voor wanneer het erop aan komt!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Fijn instelbare slip achterop
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · Reservespoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0532 020 520 210 / 0,20 5,1:1 67 cm 5 6 kg / 13,3 lbs 248 g 47,95

0532 030 530 228 / 0,25 5,1:1 72 cm 5 8 kg / 18 lbs 261 g 49,95

0532 040 540 235 / 0,28 5,1:1 80 cm 5 8 kg / 18 lbs 271 g 51,95

MR. PIKE THE RELEASER
Twee topwerpmolens met een vrijloopsysteem die precies dat doen wat u 
ervan verwacht: zonder weerstand lijn afgeven op het belangrijkste moment 
van de visdag, de aanbeet. Daarom hebben wij deze molens uit de Mr. Pike 
reeks dan ook ‘The Releaser’ genoemd, omdat ze de lijn vrijlaten wanneer 
dat nodig is. De weerstand van de vrijloop kan worden afgesteld al naarge-
lang de stroming en de wind. Deze werpmolen komt beschikbaar in twee 
maten: de compacte 420 voor het lichte roofvissen met aasvissen op snoek-
baars of paling en de 460 voor de zwaardere visserij op snoek met dobbers 
of schuiflood. Voorzien van vier hoogstaande RVS-kogellagers en een revo-
lutionair opspoelsysteem dat garant ervoor staat dat de lijn perfect op de 
metalen verwerpspoel komt te liggen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Elektronisch uitgebalanceerde lichtgewicht rotor (LWR)
 · Fijn instelbare slip voorop
 · Fijn instelbaar vrijloopsysteem
 · Anti-kink lijnrol
 · Robuust Power-binnenwerk
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · Reservespoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0545 420 420 140 / 0,25 5,0:1 69 cm 4 4 kg / 8,8 lbs 187 g 79,95

0545 460 460 300 / 0,35 4,6:1 88 cm 4 7 kg / 15,4 lbs 459 g 89,95

SLIP ACHTEROP
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Q16 Q17

EXO BAITCASTER
We gaven onze ingenieurs de opdracht om de Exo Baitcaster reel zo licht 
mogelijk te maken zonder toegevingen te doen op het vlak van prestaties. 
De oplossing bleek relatief eenvoudig te zijn: enkel metaal gebruiken waar 
dat nodig is. Het resultaat is een reel met een skeletdesign – en de lichtste 
baitcaster die Quantum ooit heeft gebouwd. Tegelijkertijd is de reel zo 
robuust dat je er met een vrachtwagen over kunt rijden, zoals u op onze 
website kunt zien. Verkrijgbaar in links- en rechtshandige versie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Robuust lichtmetalen frame in skeletbouw
 · MegaDragTM slipsysteem uit roestvrij staal en carbon
 · Ultralichte slinger in skeletbouw uit gehard aluminium met EVA-slin-
gerknop
 · Met titaniumnitride gecoate lijngeleider
 · PT™ binnenwerk
 · Ultralichte skeletspoel
 · Oneindige anti-retour
 · ACS werpslip voorkomt het ontstaan van pruiken

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0511 101 LH EX101SPT 130 / 0,24 6.6:1 72 cm 11 6,8 kg / 15 lbs 167 g 255,95

0512 101 LH EX101HPT 130 / 0,24 7.3:1 79 cm 11 6,8 kg / 15 lbs 167 g 255,95

SMOKE S3 LH 101 HPT
Smoke Baitcasters behoren tot de meest gebruikte werpreels in Europa. 
Daarom hebben onze ingenieurs een derde generatie ontwikkeld. De 
spoel heeft een grotere lijncapaciteit, waardoor eventueel zwaardere lijnen 
gebruikt kunnen worden. Het nieuwe ‘Micro-Adjust ACS4’ remsysteem kan 
gemakkelijk worden aangepast aan de zijkant en laat het de kunstaasvisser 
toe om verder te werpen zonder last te krijgen van pruiken. Deze technolo-
gie maakt het vissen gewoon een stuk prettiger en efficiënter, het komt de 
vangsten dan ook ten goede.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Aluminium X-Frame Design
 · Fijn instelbaar CSC™ slipsysteem voorop (carbon slipschijven)
 · Performance Tuned Power Handle
 · Precision Performance Tuned lagers
 · Oversized Spoel Technology
 · Dura-lock antiretour
 · ACS werpslip voorkomt het ontstaan van pruiken
 · Performance Tuned High Speed lagers
 · Performance Tuned Hot Sauce smeermiddel

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0528 101 Smoke S3 LH 101 HPT 138 / 0,25 7,3:1 81 cm 11 11 kg / 25 lbs 196 g 199,95

STERSLIP
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Q18 Q19

SMOKE INSHORE
Zeevissers die graag met een reel vissen, kunnen nu over een Smoke 
beschikken die bestand is tegen zeewater. De Inshore is gemaakt van 
bijzonder roestbestendig aluminium, en de raderen zijn ingekapseld 
zodat ze tegen zeewater beschermd zijn.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Ultralicht aluminium frame
 · MegaDragTM slipsysteem uit roestvrij staal en carbon
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Ultralichte MaxCast skeletspoel
 · Oneindige anti-retour
 · ACS werpslip voorkomt het ontstaan van pruiken

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0526 101 LH SL101HPTSA 115 / 0,33 7,3:1 79 cm 7 5,2 kg / 11,4 lbs 190 g 179,95

VAPOR 101 SPT
Een kleine baitcaster met enorm potentieel. De Vapor 101 SPT is een ‚Low 
Profile‘ uitvoering met een zeer stabiele maar toch erg lichte body. De Vapor 
101 SPT loopt door zijn 10+1 kogellagers geweldig soepel. Het perfect wer-
kende ACS Infinite Cast Control System maakt het mogelijk dat je zelfs met 
erg licht aas toch zeer goed kunt werpen.Het keramische slip-systeem en de 
gemonteerde extreem robuuste tandwielen ronden het geheel af. De twee 
opvallende slingerknoppen van kurk zorgen voor het juiste houvast tijdens 
het binnenhalen.De Vapor SPT is een Slow Speed Modell en is daardoor per-
fect geschikt voor het jiggen met softbaits en het vissen met twitchbaits.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Ultralicht aluminium frame
 · Straight-Line Keramisch RVS Carbon remsysteem
 · Performance Tuned Power Handle
 · PT™ binnenwerk
 · Oneindige anti-retour
 · ACS werpslip voorkomt het ontstaan van pruiken

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0535 101 101 SPT 125 / 0,25 6,3:1 69 cm 11 8 kg / 18 lbs 190 g 159,95

STERSLIP
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Q20 Q21

NOVA
Voor het vissen in Noorwegen en het geliefde vissen op snoek met dode aasvissen. De 
handzaam gevormde en extreem robuuste body van de Nova maakt het mogelijk om, 
zonder vermoeid te raken, urenlang te werpen en de lichte loop bij het binnendraaien van 
het aas ronden het positieve gevoel over deze reel af. Ondanks het vrijwel onverwoestbare 
reelhuis is de Nova verrassend licht en is middels de slip en rem voor het werpen uitste-
kend te hanteren. Met deze werpreel kun je perfect en zonder pruiken in de lijn werpen 
en de extra pal-functie maakt het slepend vissen met kunstaas of met dode aasvissen 
onder een sleepdobber zeer effectief. We bevelen de Mr. Pike Standard Boat aan als de bij 
deze werpreel en vistechniek passende hengel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Molenhuis en zijplaten uit aluminium
 · Extra groot meerschijven-slipsysteem
 · Ultralichte slinger in skeletbouw uit gehard aluminium 
met EVA-slingerknop
 · Krachtig binnenwerk
 · Aluminium spoel
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0690 351 351 185 / 0,33 6,2:1 82 cm 6 8 kg / 18 lbs 337 g 79,95

ULTREX CAST
De betaalbare werpreel voor beginners: speciaal ontwikkeld voor bij 
onze succesvolle Ultrex hengelreeks. De Ultrex Cast, hier in een rechts-
handige uitvoering, maakt net zoveel indruk als de hengels en bewijst 
eens te meer dat betaalbaar materiaal tegenwoordig, voor wat comfort 
betreft, de concurrentie aankan met veel duurdere rivalen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Krachtige slinger
 · Krachtig binnenwerk
 · Aluminium spoel
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0530 100 RH 100 110 / 0,25 6,1:1 46 cm 3 6,5 kg / 14 lbs 216 g 49,95

0530 101 LH 101 110 / 0,25 6,1:1 46 cm 3 6,5 kg / 14 lbs 216 g 49,95

STERSLIP
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Q22 Q23

SMOKE S3 SPIN

Zoals een feniks uit zijn as herrijst hebben we de S3 Quantum-vlaggenschip range volledig vernieuwd en op 
enkele punten nog beter gemaakt! Zodoende kunnen we een duurzame, hoogwaardige hengelserie van abso-
lute top klasse garanderen. Onze hengelontwerpers hebben hun hart en ziel gestoken in de ontwikkeling van 
de krachtige en enorm snelle blank. Als resultaat is een geweldig eindproduct ontstaan. Ontworpen om te 
voldoen aan de hoge eisen van de moderne roofvisser, biedt de S3 fenomenale feedback over bijvoorbeeld de 
bodemgesteldheid. De zeer gevoelige blank zorgt voor een zeer goede beetregistratie, zelfs op grote afstand. 
De S3 is verkrijgbaar in twee hengellengtes met verschillende werpgewichten, zodat er voor elke moderne 
roofvistechniek de juiste hengel voorhanden is. Uiteraard maakt de nieuwe S3-serie gebruik van hoogwaar-
dige Fuji-componenten. De modelseries 35, 55 en 75 zijn uitgerust met moderne Fuji éénpoots-ogen en zijn 
geschikt voor alle type lijnen. De hengels kunnen perfect in balans gebracht worden dankzij de meegeleverde 
contragewichten. Of het nu snoek, baars, roofblei of snoekbaars is en u een sportvisser bent die roofvissen 
wil vangen, dan zijn de Quantum Smoke S3 roofvishengels een product zonder compromis waar u volledig op 
kunt vertrouwen. Ontwerp en technologie op het hoogste niveau!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Actie Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
14156 240 35 2,40 m / 7'10 2 5 - 35 g / 3/16 - 1 1/4 oz 1,24 m 135 g 0,4-0,6 extra fast Fuji® 8 Fuji® 279,95

14156 270 35 2,70 m / 8'10 2 5 - 35 g / 3/16 - 1 1/4 oz 1,39 m 156 g 0,4-0,6 extra fast Fuji® 10 Fuji® 289,95

14157 240 55 2,40 m / 7'10 2 7 - 55 g / 1/4 - 2 oz 1,24 m 140 g 0,6-0,8 extra fast Fuji® 8 Fuji® 279,95

14157 270 55 2,70 m / 8'10 2 7 - 55 g / 1/4 - 2 oz 1,39 m 160 g 0,6-0,8 extra fast Fuji® 10 Fuji® 289,95

14158 240 75 2,40 m / 7'10 2 12 - 75 g / 7/16 - 2 5/8 oz 1,24 m 145 g 0,8-1,0 extra fast Fuji® 8 Fuji® 279,95

14158 270 75 2,70 m / 8'10" 2 12 - 75 g / 7/16 - 2 5/8 oz 1,39 m 165 g 0,8-1,0 extra fast Fuji® 10 Fuji® 289,95

SPINHENGELS

SMOKE S3 SPIN

Zoals een feniks uit zijn as herrijst hebben we de S3 Quantum-vlaggenschip range volledig vernieuwd en op 
enkele punten nog beter gemaakt! Zodoende kunnen we een duurzame, hoogwaardige hengelserie van de 
absolute top klasse garanderen. Onze hengelontwerpers hebben hun hart en ziel gestoken in de ontwikkeling 
van de krachtige en enorm snelle blank  het resultaat is een onberispelijk eindproduct geworden. Ontworpen 
om te voldoen aan de hoge eisen van de moderne roofvisser, biedt de S3 fenomenale feedback over bijvoor-
beeld de bodemgesteldheid. De zeer gevoelige blank zorgt voor een duidelijke beetregistratie, zelfs op grote 
afstand. De S3 is verkrijgbaar in twee hengellengtes met verschillende werpgewichten, zodat er voor elke 
moderne roofvistechniek de juiste hengel voorhanden is. Uiteraard maakt de nieuwe S3-serie gebruik van 
hoogwaardige Fuji-componenten. De modelseries 35, 55 en 75 zijn uitgerust met moderne Fuji éénpoots-ogen 
en zijn geschikt voor alle type lijnen. De hengels kunnen perfect in balans gebracht worden dankzij de meege-
leverde contragewichten. Speciaal voor het moderne snoekvissen met groot aas is deze modelserie ontworpen - 
wie zich als moderne roofvisvisser met deze rovers wil meten kan vertrouwen op de Quantum Smoke S3-serie. 
De eerste drie geleideogen van de Smoke S3 Spin 105-modellen zijn krachtige Fuji dubbelpoots-ogen, speciaal 
ontworpen om te vissen met de zwaarste big baits. Ontwerp en technologie op het hoogste niveau.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Actie Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
14159 240 105 2,40 m / 8' 2 18 - 105 g / 5/8 - 3 3/4 oz 1,24 m 183 g 1,0-1,2 extra fast Fuji® 8 Fuji® 299,95

14159 270 105 2,70 m / 8'10 2 18 - 105 g / 5/8 - 3 3/4 oz 1,39 m 193 g 1,0-1,2 extra fast Fuji® 10 Fuji® 299,95
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Q24 Q25

BAITCAST

VAPOR AGGRESSOR – FINESSE – DETECTOR
Drie high-quality hengel series die alle disciplines van het moderne 
roofvissen afdekken. Fast-action blanks met extreem gevoelige 
top-acties voor het optimale bait gevoel. Ultra-light door het 
gebruik van Toray IM9 high-modulus carbon. Iedere hengel heeft 
de perfecte balans zonder extra balansgewichten. De baitcater 
modellen zijn voorzien van de special feature, het unieke “Smart 
TriggaTM”. Deze iets gebogen handgreep zorgt voor het juiste 
gevoel met de blank. Het resultaat is geconcentreerder vissen, 
snellere beet- detectie, een betere controle over het kunstaas en 
daardoor meer vis!

https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
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VAPOR US-BAITCASTER

Elke hengel wordt in Tulsa, Oklahoma, met zorg ontwikkeld en door onze profs uitvoerig getest. Over de 
Vapor™ hengels zijn niet alleen de Amerikaanse sportvissers uiterst enthousiast, dit door de uiterst fraaie 
afwerking, de tijdloze aanblik en de topkwaliteit prestaties. Alle Vapor hengelblanks zijn vervaardigd uit 
extreem licht HSX60 Toray-grafiet dat sterk belast kan worden en een zeer gevoelig vissen mogelijk maakt. De 
hengels hebben voldoende ruggengraat voor alle methoden van het kunstaasvissen. Naast de bestaande series 
met bussen, zijn er twee series eendelige hengels bij gekomen: de US-Baitcaster mer standaard trigger-hand-
greep en de US-Spin voor de werpmolen. De US-Baitcaster modellen zijn beschikbaar in ‘medium’ en ‘heavy’, 
ze vallen op door hun snelle actie. De US-Spin hengels dekken het spectrum af van ‘medium light’ tot ‘medium 
heavy  de X-Fast actie zorgt voor een optimale aaspresentatie en de beste resultaten bij het zetten van de haak. 
Alle US-hengels zijn uitgevoerd met premium kurken handgrepen, Kigan®-aluminiumoxyde geleideogen en 
reelhouders in ACS-stijl.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Lijnklasse Gewicht Actie Geleideogen Geleideogen Adv. pr. €
14161 185 VPC610XF Medium-Heavy 1,85 m / 6''10' 1 1/4 - 1/2 oz 1,85 m 8 - 17 lbs 135 g x-fast Kigan 9+1 179,95

14161 215 VPC704F Medium-Light 2,15 m / 7'' 1 1/4 - 5/16 oz 2,15 m 8 - 12 lbs 130 g fast Kigan 9+1 179,95

14161 216 VPC705F Medium 2,15 m / 7'' 1 1/4 - 3/8 oz 2,15 m 8 - 14 lbs 140 g fast Kigan 9+1 179,95

14161 217 VPC706F Medium-Heavy 2,15 m / 7'' 1 1/4 - 1/2 oz 2,15 m 8 - 17 lbs 145 g fast Kigan 9+1 179,95

14161 218 VPC707XF Heavy 2,15 m / 7'' 1 7/16 - 1 1/2 oz 2,15 m 12 - 25 lbs 145 g x-fast Kigan 9+1 179,95

VAPOR US-SPIN

Elke hengel wordt in Tulsa, Oklahoma, met zorg ontwikkeld en door onze profs uitvoerig getest. Over de 
Vapor™ hengels zijn niet alleen de Amerikaanse sportvissers uiterst enthousiast, dit door de uiterst fraaie 
afwerking, de tijdloze aanblik en de topkwaliteit prestaties. Alle Vapor hengelblanks zijn vervaardigd uit 
extreem licht HSX60 Toray-grafiet dat sterk belast kan worden en een zeer gevoelig vissen mogelijk maakt. De 
hengels hebben voldoende ruggengraat voor alle methoden van het kunstaasvissen. Naast de bestaande series 
met bussen, zijn er twee series eendelige hengels bij gekomen: de US-Baitcaster mer standaard trigger-hand-
greep en de US-Spin voor de werpmolen. De US-Baitcaster modellen zijn beschikbaar in ‘medium’ en ‘heavy’, 
ze vallen op door hun snelle actie. De US-Spin hengels dekken het spectrum af van ‘medium light’ tot ‘medium 
heavy  de X-Fast actie zorgt voor een optimale aaspresentatie en de beste resultaten bij het zetten van de haak. 
Alle US-hengels zijn uitgevoerd met premium kurken handgrepen, Kigan®-aluminiumoxyde geleideogen en 
reelhouders in ACS-stijl.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Lijnklasse Gewicht Actie Geleideogen Geleideogen Adv. pr. €
14162 180 VPS634XF Medium 1,80 m / 6''3' 1 1/8 - 3/8 oz 1,80 m 6 - 12 lbs 110 g x-fast Kigan 8+1 179,95

14162 185 VPS684XF Medium 1,85 m / 6''8' 1 1/8 - 1/4 oz 1,85 m 6 - 12 lbs 120 g x-fast Kigan 8+1 179,95

14162 186 VPS6105XF Medium-Heavy 1,85 m / 6''10' 1 1/8 - 3/8 oz 1,85 m 6 - 14 lbs 120 g x-fast Kigan 8+1 179,95

14162 215 VPS723XF Medium-Light 2,15 m / 7''2' 1 1/16 - 5/16 oz 2,15 m 6 - 10 lbs 115 g x-fast Kigan 8+1 179,95

14162 216 VPS725XF Medium-Heavy 2,15 m / 7''2' 1 1/4 - 3/4 oz 2,15 m 8 - 14 lbs 120 g x-fast Kigan 8+1 179,95

BAITCAST

EXCLUSIEVE 
AMERIKAANSE MODELLEN
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VAPOR DETECTOR EXTREME JIGGING

Aanbeten worden stroomstoten! En dit niet alleen, omdat iedere Vapor hengel uit de Detector serie een uiterst 
gevoelige top hebben, maar ook omdat de hoogwaardige Toray IM9-high-modular-graphite (carbon) blank 
mega stijf en enorm snel is. Kortom, de vereiste kenmerken voor extreem gevoelig jiggen! Al bij het eerste 
optikken van de shad voel je het gemak waarmee je dit zeer subtiel kunt doen, en dankzij de krachtige rug-
gengraat van de blank heb je de beschikking over veel reserve tijdens de dril. Het handdeel is niet te lang en is 
vanzelfsprekend aangepast aan de lengte en het werpgewicht van de afzonderlijke hengels. Of het nu gaat om 
het 190 model voor het verticalen, of om het 275 model voor het kantvissen, iedere hengel heeft de optimale 
balans, zonder toegevoegde balansgewichten. De baitcaster modellen hebben nog een extra bijzonderheid, 
namelijk de uitzonderlijke ‚Smart TriggaTM‘. Deze iets gebogen greep zorgt ervoor dat de hengel zich optimaal 
aanpast aan de hoek van de onderarm en vormt zo een eenheid.Het slanke ontwerp van de EVA-handgreep 
met geïntegreerde reelhouder zorgt voor het perfecte blankgevoel. Het resultaat: Geconcentreerd vissen zonder 
snel moe te worden, snelle beetdetectie,betere controle over het kunstaas en daardoor meer vis!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Actie Geleideogen Geleideogen Adv. pr. €
14150 190 190.c. / Smart Trigga™ 1,90 m / 6,2' 2 14 - 28 g / 1/2 - 1 oz 1,33 m 138 g 1,0-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 129,95

14150 191 190.c. / Smart Trigga™ 1,90 m / 6,2' 2 21 - 56 g / 3/4 - 2 oz 1,33 m 147 g 1,5-3,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 129,95

14150 192 190 1,90 m / 6,2' 2 14 - 28 g / 1/2 - 1 oz 0,99 m 119 g 1,0-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 129,95

14150 193 190 1,90 m / 6,2' 2 21 - 56 g / 3/4 - 2 oz 0,99 m 137 g 1,5-3,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 129,95

14150 250 250 2,50 m / 8,2' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,30 m 166 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 149,95

14150 251 250 2,50 m / 8,2' 2 14 - 56 g / 1/2 - 2 oz 1,42 m 166 g 1,0-3,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 149,95

14150 275 275 2,75 m / 9,0' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,29 m 185 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 10 159,95

14150 276 275 2,75 m / 9,0' 2 14 - 56 g / 1/2 - 2 oz 1,41 m 181 g 1,0-3,0 extra fast Fuji®+Seaguide 10 159,95

VAPOR DETECTOR MICRO JIGGING

Ultragevoelig, vederlicht en sterk! De kenmerken van de fijne Vapor hengels uit de Detector serie. De zeer 
gevoelige topactie van de Toray IM9 High Modules Carbon blank komt optimaal tot zijn recht. Gegarandeerd 
geen ingebouwde aparte top, maar een doorlopend geheel die zeer strak en snel is. De ‘Micro Jigging’ speelt 
in op de wensen van liefhebbers van de kleinste kunstaasjes. Het gevoel dat je met deze hengel tijdens de 
afzinkfase hebt is sensationeel, de kleinste tikjes komen haarscherp door, unieke kenmerken voor deze serie 
hengels. Ondanks de ragfijne top heb je dankzij de stevige ruggengraad voldoende power om op afstand de 
haak te zetten en ook de grootste rovers te landen. Ook bij deze hengelserie is de handgreep niet te lang en 
optimaal in balans met de volledige lengte. Er is een klassiek model van 210 voor een bootvisserij, een 240 
model voor streetfishing en een speciaal 270 model voor het afstandsvissen met micro jigs! Het baitcastermo-
del heeft nog een noviteit, de ergonomische ‘Smart TriggaTM’ handgreep. De hengel ligt nog beter in hand 
en wordt een verlengstuk van je arm. De slank ontworpen handgreep met lichtgewicht EVA en geïntegreerde 
reelhouder zorgt voor een vederlicht blankgevoel. Kortom: lichtgewicht en geconcentreerder vissen, een betere 
controle over het kunstaas, eerdere beetdetectie, een kortere reactietijd en meer vis op de kant!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Actie Geleideogen Geleideogen Adv. pr. €
14152 210 210.c. / Smart Trigga™ 2,10 m / 6,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,59 m 136 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 149,95

14152 198 198 1,98 m / 6,5' 2 5 g / 1/6 oz 0,98 m 100 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 8 129,95

14152 211 210 2,10 m / 6,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,53 m 121 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 9 149,95

14152 240 240 2,40 m / 7,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,24 m 130 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 159,95

14152 270 270 2,70 m / 8,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,40 m 139 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 159,95

BAITCAST
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VAPOR FINESSE LURE & JIG

Zoek je een hengel met veel gevoel voor het vissen van softbaits en kleine crankbaits, dan is de Vapor Finesse 
Lure & Jig serie wellicht iets voor jou. Een speciale serie hengels onder de naam Quantum Vapor ontworpen 
met als doel een maximaal aasgevoel. Het secuur afvissen van de waterbodem met een soft- bait, de lichtste 
vibraties van een crankbait en natuurlijk die overduidelijke, maar vaak ook zeer geniepige aanbeet. Ook bij dit 
model is gekozen voor een zeer gevoelige Toray IM9 High Modules Carbon blank met een duidelijke topactie. 
Net zoals bij alle andere hengels in de Vapor serie is de handgreep niet te lang en optimaal in balans met de 
hengellengte. Een klassiek model van 210 voor een bootvisserij, een 240 model voor streetfishing en een speci-
aal 270 werpkanon voor Afstandvisserij. Elke hengel is optimaal in balans ook zonder extra toegevoegd balans 
gewicht. Het 210 baitcastermodel heeft nog een noviteit, de ergonomische ‘Smart TriggaTM’ handgreep. De 
hengel ligt nog beter in hand en wordt een verlengstuk van je arm. De slank ontworpen handgreep met licht-
gewicht EVA en geïntegreerde reelhouder zorgt voor een veder- licht blankgevoel. Kortom: lichtgewicht en 
geconcentreerder vissen, een betere controle over het kunstaas, eerdere beetdetectie, een kortere reactietijd en 
meer vis op de kant!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Actie Geleideogen Geleideogen Adv. pr. €
14151 210 210.c. / Smart Trigga™ 2,10 m / 6,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,53 m 136 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 10 149,95

14151 211 210 2,10 m / 6,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,09 m 128 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 9 149,95

14151 240 240 2,40 m / 7,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,24 m 138 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 10 149,95

14151 270 270 2,70 m / 6,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,40 m 148 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 11 159,95

VAPOR FINESSE LURE & JIG TRAVEL

Een bonus eigenschap van een hengel is dat deze eenvoudig mee genomen kan worden op reis. Je hoeft nu 
niet langer af te zien van je favoriete, lichte, gevoelige visserij omdat je volledig kunt vertrouwen op de Finesse 
versie van de ultrasnelle Vapor blank. Geen compromissen meer wanneer het aankomt op dropshotvissen, licht 
verticalen of vissen met kleine pluggen. De vierdelige Toray-blank past gemakkelijk in de handbagage of in je 
koffer!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Actie Geleideogen Geleideogen Adv. pr. €
14171 241 Vapor Finesse Lure & Jig Travel 2,40 m 4 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 0,61 m 160 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 10 159,95

BAITCAST
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VAPOR AGGRESSOR MEDIUM LURE

De ultieme allrounder in de nieuwe Quantum hengelserie is de Vapor Aggressor! De onmiskenbare ‘tik’ tijdens 
het kunstaasvissen brengt de Aggressor als geen andere hengel duidelijk over. De Toray IM9 High Modules Car- 
bon blank maakt alle drie de modellen geschikt voor een visserij met shads, swimbaits, pluggen, jerkbaits en 
topwaters! Met deze hengel voel je werkelijk alles het vibreren en neerploffen van het kunstaas op de bodem, 
en zelfs de gevoeligste aanbeten komen door als een elektrische schok in het handvat. Met drie modellen 
bedekt de Aggressor een heel scala een vistechnieken en kunstaasformaten de Medium Lure tot 35 gram, 
de Heavy Lure tot 84 gram en voor het zware werk de X-Heavy Lure tot 140 gram. De IM9 blank maakt de 
hengel superlicht, extreem snel en strak. Elke hengel is optimaal in balans ook zonder extra toegevoegt balans 
gewicht en ligt perfect in de hand. De drie baitcastermodellen hebben met de Smart TriggaTM. Een noviteit 
een ergonomische handgreep waardoor de hengel nog beter in hand ligt en een verlengstuk van je arm wordt. 
De slank ontworpen handgreep met lichtgewicht EVA en geïntegreerde reelhouder zorgt voor een vederlicht 
blankgevoel. Kortom: lichtgewicht en geconcentreerder vissen, een betere controle over het kunstaas, eerdere 
beetdetectie, een kortere reactietijd en meer vis op de kant!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Actie Geleideogen Geleideogen Adv. pr. €
14153 215 215.c. / Smart Trigga™ 2,15 m / 7' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,55 m 163 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 149,95

14153 216 215 2,15 m / 7' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,11 m 136 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 149,95

VAPOR AGGRESSOR MEDIUM LURE TRAVEL

Het mooie van deze hengel is, dat je hem probleemloos me kunt nemen op vakantie. Zeer geschikt voor de 
Allround kunstaasvisser die graag met wat groter kunstaas vist. De Medium uitvoering maakt het vissen met 
softbaits, werpen of slepen met hardbaits tot een zeer plezierige  bezigheid, maar ook een lichte pilker is voor 
de straffe High_Tech blank van de Vapor Aggressor Travel geen probleem. Gemaakt op een  4 -delige Toray 
blank die makkelijk in de handbagage of koffer past!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Actie Geleideogen Geleideogen Adv. pr. €
14173 241 Vapor Aggressor Medium Lure Travel 2,40 m 4 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 0,61 m 170 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 10 169,95

SPINHENGELS
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VAPOR AGGRESSOR HEAVY LURE

De ultieme allrounder in de nieuwe Quantum hengelserie is de Vapor Aggressor! De onmiskenbare ‘tik’ 
tijdens het kunstaasvissen brengt de Aggressor als geen andere hengel duidelijk over. De Toray IM9 High 
Modules Carbon blank maakt alle drie de modellen geschikt voor een visserij met shads, swimbaits, plug-
gen, jerkbaits en topwaters! Met deze hengel voel je werkelijk alles het vibreren en neerploffen van het 
kunstaas op de bodem, en zelfs de gevoeligste aanbeten komen door als een elek- trische schok in het 
handvat. Met drie modellen bedekt de Aggressor een heel scala aan vistechnieken en kunstaasformaten 
de Medium Lure tot 35 gram, de Heavy Lure tot 84 gram en voor het zware werk de X-Heavy Lure tot 140 
gram. De IM9 blank maakt de hengel superlicht, extreem snel en strak. Elke hengel is optimaal in balans 
ook zonder extra toegevoegd balans gewicht en ligt perfect in de hand. De drie baitcastermodellen heb-
ben met de Smart TriggaTM een noviteit een ergonomische handgreep waardoor de hengel nog beter in 
hand ligt en een verlengstuk van je arm wordt. De slank ontworpen handgreep met lichtgewicht EVA en 
geïntegreerde reelhouder zorgt voor een vederlicht blankgevoel. Kortom: lichtgewicht en geconcentreerder 
vissen, een betere controle over het kunstaas, eerdere beet- detectie, een kortere reactietijd en meer vis op 
de kant!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Actie Geleideogen Geleideogen Adv. pr. €
14153 225 225.c. / Smart Trigga™ 2,25 m / 7,3' 2 28 - 84 g / 1 - 3 oz 1,58 m 192 g 2,0-4,0 extra fast Fuji®+Seaguide 10 169,95

14153 245 245 2,45 m / 8' 2 28 - 84 g / 1 - 3 oz 1,25 m 199 g 2,0-4,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 169,95

VAPOR AGGRESSOR X-HEAVY LURE

De ultieme allrounder in de nieuwe Quantum hengelserie is de Vapor Aggressor! De onmiskenbare ‘tik’ 
tijdens het kunstaasvissen brengt de Aggressor als geen andere hengel duidelijk over. De Toray IM9 High 
Modules Carbon blank maakt alle drie de modellen geschikt voor een visserij met shads, swimbaits, plug- 
gen, jerkbaits en topwaters! Met deze hengel voel je werkelijk alles het vibreren en neerploffen van het 
kunstaas op de bodem, en zelfs de gevoeligste aanbeten komen door als een elektrische schok in het 
handvat. Met drie modellen bedekt de Aggressor een heel scala aan vistechnieken en kunstaasformaten 
de Medium Lure tot 35 gram, de Heavy Lure tot 84 gram en voor het zware werk de X-Heavy Lure tot 140 
gram. De IM9 blank maakt de hengel superlicht, extreem snel en strak. Elke hengel is optimaal in balans 
ook zonder extra toegevoegt balans gewicht en ligt perfect in de hand. De drie baitcastermodellen hebben 
met de Smart TriggaTM een noviteit een ergonomische handgreep waardoor de hengel nog beter in hand 
ligt en een verlengstuk van je arm wordt. De slank ontworpen handgreep met lichtgewicht EVA en geïn-
tegreerde reelhouder zorgt voor een vederlicht blankgevoel. Kortom: lichtgewicht en gecon- centreerder 
vissen, een betere controle over het kunstaas, eerdere beetdetectie, een kortere reactietijd en meer vis op 
de kant!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Actie Geleideogen Geleideogen Adv. pr. €
14154 245 245.c. / Smart Trigga™ 2,45 m / 8' 2 35 - 140 g / 1 1/4 - 5 oz 1,69 m 227 g 2,0-5,0 extra fast Fuji®+Seaguide 11 169,95

14154 246 245 2,45 m / 8' 2 35 - 140 g / 1 1/4 - 5 oz 1,69 m 224 g 2,0-5,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 169,95

SPINHENGELS
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Q37Q36

G-FORCE X-TRA

Door de samenwerking met de hengelexperts van Quantum in de USA en het Europa-team werd de nieuwe 
‘G-Force’ hengelserie in het leven geroepen! Zorgvuldig samengesteld en op de vismethoden van de moderne 
kunstaasvissers toegesneden. Elke individuele Quantum G-Force hengel is gebouwd op een blank van 30 tons 
Toray grafiet, in een constructie van het type HSX54, en de blank is voorzien van hoogwaardige ‘SeaGuide’ 
geleideogen. De optisch ‘coole’ retro-look bij het ontwerp van de hengel maakt dat deze hengels langs de 
waterkant direct in het oog vallen. Bovendien zijn alle hengels voorzien van handgrepen van een  comfortabele 
mix van EVA en kruk, kortom een serie met een onverslaanbare prijs/kwaliteitsverhouding. Dit zijn de verschil-
lende modellen: de X-tra 300 voor het vissen met dropshotmontages, lichte jigkoppen en de techniek waarbij 
een dode aasvis of kunstaas passief, vanuit de bootsteun aangeboden wordt. Het Shad-model is geschikt voor 
het lichte tot middelzware verticaalvissen, plus voor het werpend vissen met jigs en crankbaits vanaf de boot of 
de oever. Inclusief een korte ‘inline’ variant voor het ‘Plombe Palette’ vissen. De twee Shad XL uitvoeringen zijn 
voor het zwaardere vissen met soft- en hardbaits. Daarnaast zijn er nog twee Power-hengels voor het vissen 
met swimbaits, een voor gebruik met de werpreel de ander voor het vissen met de werpmolen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Geleideogen Adv. pr. €
14253 300 300 3,00 m 2 10 - 30 g 1,56 m 166 g extra fast Seaguide 79,95

G-FORCE SHAD

Door de samenwerking met de hengelexperts van Quantum in de USA en het Europa-team werd de nieuwe 
‘G-Force’ hengelserie in het leven geroepen! Zorgvuldig samengesteld en op de vismethoden van de moderne 
kunstaasvissers toegesneden. Elke individuele Quantum G-Force hengel is gebouwd op een blank van 30 tons 
Toray grafiet, in een constructie van het type HSX54, en de blank is voorzien van hoogwaardige ‘SeaGuide’ 
geleideogen. De optisch ‘coole’ retro-look bij het ontwerp van de hengel maakt dat deze hengels langs de 
waterkant direct in het oog vallen. Bovendien zijn alle hengels voorzien van handgrepen van een  comfortabele 
mix van EVA en kruk, kortom een serie met een onverslaanbare prijs/kwaliteitsverhouding. Dit zijn de verschil-
lende modellen: de X-tra 300 voor het vissen met dropshotmontages, lichte jigkoppen en de techniek waarbij 
een dode aasvis of kunstaas passief, vanuit de bootsteun aangeboden wordt. Het Shad-model is geschikt voor 
het lichte tot middelzware verticaalvissen, plus voor het werpend vissen met jigs en crankbaits vanaf de boot of 
de oever. Inclusief een korte ‘inline’ variant voor het ‘Plombe Palette’ vissen. De twee Shad XL uitvoeringen zijn 
voor het zwaardere vissen met soft- en hardbaits. Daarnaast zijn er nog twee Power-hengels voor het vissen 
met swimbaits, een voor gebruik met de werpreel de ander voor het vissen met de werpmolen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Geleideogen Adv. pr. €
14350 180 180 1,80 m 2 7 - 28 g 0,95 m 114 g extra fast Seaguide 64,95

14350 210 210 2,10 m 2 7 - 28 g 1,10 m 130 g extra fast Seaguide 64,95

14350 240 240 2,40 m 2 7 - 28 g 1,25 m 149 g extra fast Seaguide 69,95

14350 241 XL 240 2,40 m 2 14 - 90 g 1,25 m 180 g extra fast Seaguide 74,95

14350 270 270 2,70 m 2 7 - 28 g 1,40 m 178 g extra fast Seaguide 77,95

14350 271 XL 270 2,70 m 2 14 - 90 g 1,40 m 202 g extra fast Seaguide 79,95
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Q39Q38

G-FORCE JIGGING INLINE

Door de samenwerking met de hengelexperts van Quantum in de USA en het Europa-team werd de nieuwe 
‘G-Force’ hengelserie in het leven geroepen! Zorgvuldig samengesteld en op de vismethoden van de moderne 
kunstaasvissers toegesneden. Elke individuele Quantum G-Force hengel is gebouwd op een blank van 30 tons 
Toray grafiet, in een constructie van het type HSX54, en de blank is voorzien van hoogwaardige ‘SeaGuide’ 
geleideogen. De optisch ‘coole’ retro-look bij het ontwerp van de hengel maakt dat deze hengels langs de 
waterkant direct in het oog vallen. Bovendien zijn alle hengels voorzien van handgrepen van een  comfortabele 
mix van EVA en kruk, kortom een serie met een onverslaanbare prijs/kwaliteitsverhouding. Dit zijn de verschil-
lende modellen: de X-tra 300 voor het vissen met dropshotmontages, lichte jigkoppen en de techniek waarbij 
een dode aasvis of kunstaas passief, vanuit de bootsteun aangeboden wordt. Het Shad-model is geschikt voor 
het lichte tot middelzware verticaalvissen, plus voor het werpend vissen met jigs en crankbaits vanaf de boot of 
de oever. Inclusief een korte ‘inline’ variant voor het ‘Plombe Palette’ vissen. De twee Shad XL uitvoeringen zijn 
voor het zwaardere vissen met soft- en hardbaits. Daarnaast zijn er nog twee Power-hengels voor het vissen 
met swimbaits, een voor gebruik met de werpreel de ander voor het vissen met de werpmolen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Geleideogen Adv. pr. €
14350 195 195 1,95 m 2 7 - 28 g 1,01 m 135 g extra fast Seaguide 74,95

G-FORCE SHAD & SWIMBAIT

Door de samenwerking met de hengelexperts van Quantum in de USA en het Europa-team werd de nieuwe 
‘G-Force’ hengelserie in het leven geroepen! Zorgvuldig samengesteld en op de vismethoden van de moderne 
kunstaasvissers toegesneden. Elke individuele Quantum G-Force hengel is gebouwd op een blank van 30 tons 
Toray grafiet, in een constructie van het type HSX54, en de blank is voorzien van hoogwaardige ‘SeaGuide’ 
geleideogen. De optisch ‘coole’ retro-look bij het ontwerp van de hengel maakt dat deze hengels langs de 
waterkant direct in het oog vallen. Bovendien zijn alle hengels voorzien van handgrepen van een  comfortabele 
mix van EVA en kruk, kortom een serie met een onverslaanbare prijs/kwaliteitsverhouding. Dit zijn de verschil-
lende modellen: de X-tra 300 voor het vissen met dropshotmontages, lichte jigkoppen en de techniek waarbij 
een dode aasvis of kunstaas passief, vanuit de bootsteun aangeboden wordt. Het Shad-model is geschikt voor 
het lichte tot middelzware verticaalvissen, plus voor het werpend vissen met jigs en crankbaits vanaf de boot of 
de oever. Inclusief een korte ‘inline’ variant voor het ‘Plombe Palette’ vissen. De twee Shad XL uitvoeringen zijn 
voor het zwaardere vissen met soft- en hardbaits. Daarnaast zijn er nog twee Power-hengels voor het vissen 
met swimbaits, een voor gebruik met de werpreel de ander voor het vissen met de werpmolen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Geleideogen Adv. pr. €
14351 240 240 2,40 m 2 35 - 150 g 1,25 m 232 g extra fast Seaguide 74,95

14351 241 240 / Trigger 2,40 m 2 35 - 150 g 1,25 m 131 g extra fast Seaguide 74,95
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Q40 Q41

THROTTLE SPIN

De nieuwe Quantum Throttle Spin is een hengelreeks in het lagere prijssegment die desondanks aan alle ver-
wachtingen voldoet. Deze hengel kan het opnemen tegen veel duurdere hengels, dit dankzij de componenten 
van topkwaliteit en het lage eigen gewicht. De stijlvolle rode en zwarte kleuren in combinatie met de matte 
elementen passen perfect bij de befaamde Throttle werpmolen. Met een Throttle-combinatie slaan zowel 
nieuwkomers als professionals een goed figuur aan de waterkant.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Adv. pr. €
14210 210 Throttle Spin 2,10 m 2 3 - 14 g 1,09 m 130 g 0,4-0,7 51,95

14210 211 Throttle Spin 2,10 m 2 12 - 44 g 1,09 m 132 g 0,6-1 56,95

14210 240 Throttle Spin 2,40 m 2 6 - 26 g 1,24 m 144 g 0,4-0,9 56,95

14210 241 Throttle Spin 2,40 m 2 12 - 44 g 1,24 m 160 g 0,6-1 59,95

14210 242 Throttle Spin 2,40 m 2 18 - 74 g 1,24 m 163 g 0,8-1,6 64,95

14210 270 Throttle Spin 2,70 m 2 12 - 44 g 1,39 m 170 g 0,6-1 67,95

14210 271 Throttle Spin 2,70 m 2 18 - 74 g 1,39 m 179 g 0,8-1,6 71,95

14210 300 Throttle Spin 3,00 m 2 12 - 44 g 1,54 m 188 g 0,6-1 74,95

14210 301 Throttle Spin 3,00 m 2 18 - 74 g 1,54 m 199 g 0,8-1,6 79,95

THROTTLE ZANDER JIG

De populaire Throttle Spin hengelserie krijgt een nieuwe aanvulling in de vorm van een speciaal ontworpen 
precisie-casting hengel. De Throttle Zander Jig biedt een ideaal werpvermogen van 10 tot en met 60 gram 
en is beschikbaar in twee lengtes. De sterke en strakke blank heeft een semi-parabolische actie die voor een 
optimale feedback zorg draagt tijdens het vissen van het kunstaas. Een hengel die optimaal afgestemd is om 
te wachten op de typische klap op het kunstaas van de snoekbaars. Zelfs over grote afstanden kun je met de 
Zander Jig nog met succes de haak zetten. Alle sportvissers die op zoek zijn naar een snoekbaarshengel in een 
modern ontwerp, moeten zeker eens naar deze ‘zander stick’ kijken.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
14215 245 Throttle Zander Jig 2,45 m / 8,03" 2 10 - 60 g 1,24 m 165 g extra fast 74,95

14215 265 Throttle Zander Jig 2,65 m / 8,7" 2 10 - 60 g 1,34 m 185 g extra fast 76,95
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Q42 Q43

THROTTLE PIKE LURE

De populaire Throttle Spin hengelserie krijgt een nieuwe aanvulling in de vorm van een speciaal ontworpen 
precisie-casting hengel. De Throttle Pike Lure is speciaal ontwikkeld voor het vissen op snoek en heeft een 
werpvermogen van 25 tot 100 gram, je hebt daarbij de keuze uit twee hengellengtes. Met de hengel is ook 
groot kunstaas goed te werpen en, dankzij de gevoelige top, kun je het kunstaas optimaal terug vissen. De 
krachtige ruggengraat van de hengel biedt je de zekerheid dat het zetten van de haak altijd met zekerheid kan 
geschieden. Een hengel die indruk zal maken op de nieuwkomers en de ervaren sportvissers. Het ontwerp en 
de technologie zijn volgens de hoogste standaard.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
14216 240 Throttle Pike Lure 2,40 m / 8" 2 25 - 100 g 1,21 m 153 g extra fast 78,95

14216 270 Throttle Pike Lure 2,70 m / 9' 2 25 - 100 g 1,36 m 167 g extra fast 84,95

THROTTLE JERK

De populaire Throttle Spin hengelserie krijgt een nieuwe aanvulling in de vorm van een speciaal ontworpen 
precisie-casting hengel. De Throttle Jerk is een klassieke hengel voor het vissen met jerkbaits, pluggen en gro-
tere shads in combinatie met een werpreel. Een hengel met een werpvermogen dat loopt van 35 tot 80 gram 
en met een lengte van 1,95 meter vormt de ideale basis voor deze methode van actief vissen. Een hengel die 
indruk zal maken op de nieuwkomers en de ervaren sportvissers.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
14217 195 Throttle Jerk 1,95 m 2 35 - 80 g 0,99 m 155 g extra fast 69,95
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Q44 Q45

ZANDERKANT

Snoekbaarsspecialist Sebastian Hänel zweert bij snelle spinhengels voor het vissen met rubber. Hij droomde van 
een pijlsnelle stok, die zo veerkrachtig zou zijn dat hij zelfs de allersubtielste aanbeten tijdens het afzinken van 
het kunstaas zou verzilveren. Deze hengel is speciaal ontworpen voor de visserij in moeilijke situaties, zoals in 
keerstromen of in zeer diep water. De Quantum ingenieurs maakten Sebastians droom waar met deze hengel!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Adv. pr. €
1949 265 Zanderkant 2,65 m 2 15 - 90 g 1,37 m 236 g 0,6-1,2 119,95

DRIVE SPIN

Gebaseerd op de populaire Drive Spin-reelserie, was het nodig om een   moderne Hengelserie -serie te ontwer-
pen voor lichte tot middelzware visserij met kunstaas, die voldoet aan de hoge eisen van actieve roofvissen. 
We hebben echter veel meer gemaakt dan alleen dat: een lichtgewicht spinhengel met een modern ontwerp 
in combinatie met een hoogwaardige, snelle blank, die zelfs het kleinste ultra-light aas gemakkelijk werpt. Uit-
stekende controle over je kunstaas wordt verzekerd door de semi-parabolische actie. De zo belangrijke kracht 
reserves bij vlucht pogingen van de vis vangt de Drive Spin gemakkelijk op door de actie van de ruggengraat 
van de hengel. De Drive Spin hengelserie bestrijkt het hele scala van het moderne kunstaasvisserij en heeft een 
sensationeel lage prijs!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
14176 198 Drive Spin 1,98 m 2 1 - 7 g 1,05 m 96 g extra fast 32,95

14176 210 Drive Spin 2,10 m 2 1 - 7 g 1,10 m 101 g extra fast 32,95

14177 198 Drive Spin 1,98 m 2 5 - 24 g 1,05 m 108 g extra fast 32,95

14177 228 Drive Spin 2,28 m 2 5 - 24 g 1,20 m 123 g extra fast 32,95

14178 228 Drive Spin 2,28 m 2 7 - 28 g 1,20 m 127 g extra fast 32,95

14178 240 Drive Spin 2,40 m 2 7 - 28 g 1,25 m 135 g extra fast 32,95
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Q46 Q47

4STREET THINKING

Hengelbouwers hebben steeds geprobeerd om bijna onverenigbare zaken met elkaar te combineren, een 
optimale mix van een strakke actie met voldoende gevoeligheid, genoeg spankracht voor het werpen, maar 
ook een gevoelige top om het kunstaas te voelen zwemmen en om het juist te kunnen presenteren. De actie 
moet zo zijn dat je ook tegenwoordige finesse-methoden in kunt zetten naast oudere methoden van het vissen 
met kunstaas. Dit alles is perfect gelukt met de ThinKing, de high-end 40 tons carbonblank is afgebouwd met 
de modernste, hoogwaardige Fuji geleideogen. De ergonomische, aan je handen aangepaste, uit kamferhout 
vervaardigde, edele handgreep die voorzien is van een Fuji molenhouder maakt het mogelijk om gecontroleerd 
en comfortabel te vissen. Carbon toevoegingen en fraaie sierwikkelingen completeren de vormgeving van deze 
King.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
13310 206 4street ThinKing 2,06 m 2 5 - 18 g 1,05 m 118 g Fuji® Fuji® 269,95

4STREET TRAVEL KING

Of je nu ruimte wilt besparen op je hengelkamer, in de kofferruimte van de auto of in je reiskoffer, de telesco-
pische uitvoering van de Travel King modellen maakt een zeer kleine transportlengte mogelijk. Beide modellen 
kenmerken zich door uitstekende werpeigenschappen en een fantastische actie. Een harde actie in combinatie 
met een gevoelige topactie maken een optimaal presenteren van het kunstaas mogelijk bij diverse methoden 
van kunstaasvissen en ze hebben genoeg reserve in huis om ook grotere roofvissen zeker te kunnen landen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
13210 240 4street Travel King 2,40 m 5 24 g 0,40 m 145 g extra fast 99,95

13210 241 4street Travel King 2,40 m 5 50 g 0,40 m 138 g extra fast 99,95
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Q48 Q49

MR. PIKE STANDARD BOAT

Een typische hengel voor het slepend vissen! De krachtige ruggengraat en de parabolische actie garanderen 
dat u uw aasvis niet verliest tijdens de worp. De Mr. Pike Standard Boat is allesbehalve standaard. Het is een 
unieke hengel, gemaakt voor het vissen met de werpreel dus voorzien van een trigger greep. Dankzij zijn 
prachtige blank buigt deze drie meter lange hengel mooi tot in de handgreep, maar is strak genoeg om een 
gehaakte roofvis voldoende weerstand te bieden. Hierdoor neemt het aantal losschieters drastisch af. Uitge-
voerd met tien geleideogen en een handgreep in kruk en EVA. Extra’s: lijnclip.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Adv. pr. €
14805 300 Mr. Pike Standard Boat 3,00 m 2 250 g / 3,5 lb 1,56 m 305 g 1-2,5 94,95

MR. PIKE CLASSIC BOAT STANDARD

Een typische hengel voor het slepend vissen op snoek met een snoekdobber en een vrijloopwerpmolen, maar 
ook zeer geschikt voor het slepend vissen met planer boards en groot kunstaas. Met als basis de populaire 
blank van de Mr. Pike Classic Boat, hebben we nu op veler verzoek ook de Mr. Pike Classic Boat Standard uit-
gebracht in een uitvoering voor de werpmolen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14825 300 Mr. Pike Classic Boat Standard 3,00 m 2 250 g / 3,5 lbs 1,56 m 305 g 99,95

ROOFVISHENGELS

MR. PIKE OLD SCHOOL ZANDER

Natuurlijk mag een snoekbaarshengel niet ontbreken in onze doodaasreeks. De Mr. Pike Old School Zander is 
een hengel in ‘Nederlandse stijl’, met lengtes van 2,70 en 3 meter. De blank is extreem gevoelig, wat van zeer 
groot voordeel is als u ook de allervoorzichtigste aanbeten wilt registreren. Ook de buiging is bijzonder: ze laat 
u toe om goed te werpen zonder dat u het aas verliest tijdens de worp en vangt de zachte actie de typische 
stompende bewegingen van de snoekbaars tijdens de dril goed op. Uitgevoerd met zes en zeven geleideogen 
en een handvat in kurk/EVA, met geïntegreerde molenhouder. Extra’s: lijnclip.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Adv. pr. €
14815 270 Mr. Pike Old School Zander 2,70 m 2 5 - 20 g 1,41 m 137 g 0,4-0,8 79,95

14815 300 Mr. Pike Old School Zander 3,00 m 2 5 - 20 g 1,56 m 152 g 0,4-0,8 89,95
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Q50 Q51

MR. PIKE CLASSIC BANK

Alsof ze met de hand gemaakt zijn: klassiek, eenvoudig en met een perfecte actie – de Mr. Pike Classic Bank! 
Een typische snoekhengel in Engelse stijl, voor alle visserijen met dode aasvissen. Of u nu op afstand vist met 
schuiflood of vlak onder de kant met een goed uitgebalanceerde dobbermontage, de Classic Bank doet wat 
hij moet doen. Zijn actie is werkelijk perfect, zacht genoeg om probleemloos te werpen zonder dat u de aas-
vis verliest,  stijf genoeg om de haak te kunnen zetten (zelfs op grotere afstanden) en  genoeg power om de 
grootste vissen te drillen. De eenvoudige carbonblank van 3,60 meter is voorzien van vijf long-cast geleideogen 
en ligt perfect in de hand (en in de steun!) dankzij de slanke handgreep. Extra’s: lijnclip.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Adv. pr. €
14800 360 Mr. Pike Classic Bank 3,60 m 2 200 g / 3,5 lbs 1,86 m 358 g 1-2,5 99,95

MR. PIKE CLASSIC MASTER

Of je nu op de bodem vist met een wartellood, een afhouder en een dode aasvis of met een dobber vist met 
behoorlijk wat verzwaring op de lijn, de blank van een snoekhengel moet dit aan kunnen zonder dat de aasvis 
verloren gaat tijdens de worp. Daarnaast moet je ook nog eens de haken goed kunnen zetten, zelfs over grote 
afstanden. De Mr. Pike Classic Maser met een traditionele kurken handgreep en UK geleideogen komt aan al 
deze wensen tegemoet.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14820 360 Mr. Pike Classic Master 3,60 m 2 200 g / 3 lbs 1,86 m 345 g 179,95

ROOFVISHENGELS

MR. PIKE DROP BACK INDICATOR
Zelfs grote snoek kan soms het aas erg voorzichtig pakken! Vaak spelen ze alleen maar met de aasvis, waarbij ze zich 
nauwelijks van de plek verroeren. De Mr. Pike Drop Back Indicator voorkomt dat deze vissen ongezien je aas pakken! 
Een waakzame beetverklikker waarmee je niets mist. Ze wordt gemonteerd op de achterste hengelsteun. De draaiba-
re connector past op elke diameter hengelsteun. De beetverklikker bestaat uit een plastic ei dat geopend kan worden 
en waaraan je al dan niet gewichtjes toe kunt voegen, afhankelijk van de wind en de stroming. De arm kan vrij bewe-
gen en signaleert daarmee zowel aanbeten waarbij de roofvis van je weg zwemt als op je toe komt zwemmen. Een 
fijn afstelbare plastic klem kan aangepast worden aan de diameter van de hoofdlijn, hiermee verzeker je er van dat de 
lijn zonder weerstand vrij komt. Voorzien van een opening voor een breekstaafje. Inclusief: twee plastic beetverklik-
kers met lijnklemmen (helderwit en fluorescerend oranje), drie contragewichten en een roestvrij stalen stang met een 
schroef- klemverbinding.

Code Lengte Gewicht Inhoud Kleur Adv. pr. €
6750 001 37 cm 73 g 1 stuks fluo orange/bright white 19,95
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Q52 Q53

SMOKE BRAID JIGGING LINE

De naam ‘Smoke’ staat bij Quantum voor compromisloos, absoluut top-materiaal! 
Iets wat de succesvolle series aan hengels, werpmolens en reels al vele jaren bewij-
zen. Na een lange ontwikkelings- en testfase komt hier nu ook een high end lijn bij. 
De ‘Smoke Braid Jigging Line’! De in Japan geproduceerd lijn is gevlochten uit acht 
fibers, ze is zijdezacht, loopt als boter door de geleideogen en is daarbij absoluut 
geruisloos! Iets wat door de duidelijk verbeterde vangstresultaten bewezen wordt. 
Bovendien heeft de lijn een vrijwel rond profiel en een buitengewoon hoge trek-
kracht. De lijn is onderverdeeld in de belangrijkste PE-klassen, vanaf 0,6PE tot 2,0PE, 
waarmee de Smoke Braid Jigging Line vanaf Micro tot X-Heavy het shadvissen volle-
dig afdekt. De kleur Sight Yellow is onder alle lichtomstandigheden goed zichtbaar. 
Beschikbaar in vijf treksterktes, wordt geleverd op 150 meter spoelen.

Code PE Class Ø Lengte Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
2385 006 0,6 0,07 mm 150 m 5,5 kg / 12 lbs sight yellow 49,95

2385 008 0,8 0,10 mm 150 m 7,7 kg / 17 lbs sight yellow 49,95

2385 010 1,0 0,14 mm 150 m 9,1 kg / 20 lbs sight yellow 49,95

2385 015 1,5 0,19 mm 150 m 13,6 kg / 30 lbs sight yellow 49,95

2385 020 2,0 0,23 mm 150 m 16,8 kg / 37 lbs sight yellow 49,95

HPPE BLISTER

SMART XTR BRAID

Quantum Smart XTR Braid is een gevlochten lijn met een nieuw type coating, die de dia-
meter van de lijn amper beïnvloedt. De dunne diameter van de basis blijft dus bewaard en 
de visser kan volop profiteren van de soepelheid van de lijn. Verre worpen zijn gemakkelijk 
te realiseren. De blauwe kleur maakt de lijn nagenoeg onzichtbaar voor de vis omdat hij 
wegvalt tegen de lucht. De Quantum Smart XTR Braid is dan ook de perfecte keuze voor 
kunstaasvissers, zeker wanneer zij het op schuwe vissen in helder water hebben gemunt.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2336 010 0,10 mm 130 m 3,6 kg / 8 lbs blauw

2336 012 0,12 mm 130 m 4,5 kg / 10 lbs blauw

2336 014 0,14 mm 130 m 6,8 kg / 15 lbs blauw

2336 017 0,17 mm 130 m 9,1 kg / 20 lbs blauw

2336 020 0,20 mm 130 m 11,5 kg / 25 lbs blauw

SMART XTR BRAID

Quantum Smart XTR Braid is een gevlochten lijn met een nieuw type coating, die 
de diameter van de lijn amper beïnvloedt. De dunne diameter van de basis blijft 
dus bewaard en de visser kan volop profiteren van de soepelheid van de lijn. Ver-
re worpen zijn gemakkelijk te realiseren. De blauwe kleur maakt de lijn nagenoeg 
onzichtbaar voor de vis omdat hij wegvalt tegen de lucht. De Quantum Smart 
XTR Braid is dan ook de perfecte keuze voor kunstaasvissers, zeker wanneer zij 
het op schuwe vissen in helder water hebben gemunt.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2336 110 0,10 mm 1000 m 3,6 kg / 8 lbs blauw

2336 112 0,12 mm 1000 m 4,5 kg / 10 lbs blauw

2336 114 0,14 mm 1000 m 6,8 kg / 15 lbs blauw

2336 117 0,17 mm 1000 m 9,1 kg / 20 lbs blauw

2336 120 0,20 mm 1000 m 11,5 kg / 25 lbs blauw
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Q54 Q55

XTR BRAID

Quantum Smart XTR Braid is een gevlochten lijn met een nieuw type coating, die de dia-
meter van de lijn amper beïnvloedt. De dunne diameter van de basis blijft dus bewaard en 
de visser kan volop profiteren van de soepelheid van de lijn. Verre worpen zijn gemakkelijk 
te realiseren. De Quantum Smart XTR Braid is dan ook de perfecte keuze voor kunstaasvis-
sers, zeker wanneer zij het op schuwe vissen in helder water hebben gemunt.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2336 210 0,10 mm 130 m 3,6 kg / 8 lbs groen

2336 212 0,12 mm 130 m 4,5 kg / 10 lbs groen

2336 214 0,14 mm 130 m 6,8 kg / 15 lbs groen

2336 217 0,17 mm 130 m 9,1 kg / 20 lbs groen

2336 220 0,20 mm 130 m 11,5 kg / 25 lbs groen

QUATTRON MONO LEADER

Dit nieuwe materiaal is precies stijf genoeg om zich uitstekend te laten knopen, en daaren-
boven ook voldoende elastisch en duurzaam. De spoel heeft een grote diameter, zodat u er 
van op aan kunt dat het materiaal niet opkrult tijdens het transport.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2613 050 0,50 mm 50 m 15,90 kg / 35,10 lbs transparant

2613 060 0,60 mm 50 m 22,20 kg / 48,90 lbs transparant

2613 070 0,70 mm 50 m 29,70 kg / 65,50 lbs transparant

2613 080 0,80 mm 50 m 40,00 kg / 88,20 lbs transparant

2613 090 0,90 mm 50 m 50,00 kg / 110,20 lbs transparant

EXOFIL

Exofil is een hoogtechnologische nylonlijn, met een coating van nano fluorocarbon die 
ervoor zorgt dat de lijn zeer glad is en erg schuurbestendig. Dankzij het gebruik van de 
hoogste kwaliteit Japans Polyamid is de lijn bijzonder sterk, zowel qua trekkracht als op de 
knopen. De kern van de lijn bestaat uit een moleculair geperst copolymeer, waardoor de 
rek beperkt wordt. Daardoor is deze lijn perfect geschikt voor de moderne kunstaasvisserij.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2323 012 0,12 mm 300 m 1,50 kg / 3,40 lbs transparant

2323 014 0,14 mm 300 m 2,10 kg / 4,40 lbs transparant

2323 016 0,16 mm 300 m 2,60 kg / 5,60 lbs transparant

2323 018 0,18 mm 300 m 3,10 kg / 6,80 lbs transparant

2323 020 0,20 mm 300 m 3,80 kg / 8,40 lbs transparant

2323 022 0,22 mm 300 m 4,70 kg / 10,50 lbs transparant

2323 024 0,24 mm 300 m 5,90 kg / 13,00 lbs transparant

2323 026 0,26 mm 300 m 6,90 kg / 15,30 lbs transparant

2323 028 0,28 mm 300 m 8,10 kg / 17,80 lbs transparant

2323 030 0,30 mm 300 m 9,00 kg / 19,80 lbs transparant

2323 035 0,35 mm 300 m 11,00 kg / 24,30 lbs transparant

2323 040 0,40 mm 300 m 15,20 kg / 33,50 lbs transparant

2323 045 0,45 mm 300 m 17,20 kg / 37,90 lbs transparant

LIJN

EXOFIL

Exofil is een hoogtechnologische nylonlijn, met een coating van nano fluorocar-
bon die ervoor zorgt dat de lijn zeer glad is en erg schuurbestendig. Dankzij het 
gebruik van de hoogste kwaliteit Japans Polyamid is de lijn bijzonder sterk, zowel 
qua trekkracht als op de knopen. De kern van de lijn bestaat uit een moleculair 
geperst copolymeer, waardoor de rek beperkt wordt. Daardoor is deze lijn perfect 
geschikt voor de moderne kunstaasvisserij.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2323 316 0,16 mm 3000 m 2,6 kg / 5,6 lbs transparant

2323 318 0,18 mm 3000 m 3,1 kg / 6,8 lbs transparant

2323 320 0,20 mm 3000 m 3,8 kg / 8,4 lbs transparant

2323 322 0,22 mm 3000 m 4,7 kg / 10,5 lbs transparant

2323 324 0,24 mm 3000 m 5,9 kg / 13,0 lbs transparant

2323 326 0,26 mm 3000 m 6,9 kg / 15,3 lbs transparant

2323 328 0,28 mm 3000 m 8,1 kg / 17,8 lbs transparant

2323 330 0,30 mm 3000 m 9,0 kg / 19,8 lbs transparant

2323 335 0,35 mm 3000 m 11,0 kg / 24,3 lbs transparant
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Q56 Q57

QUATTRON PT

Quattron is al vele jaren de favoriet van talloze vissers. Zij hebben het volste vertrouwen in 
dit nylon, dat eenzaam aan de top staat. Hoe ongelofelijk het ook mag klinken, onze ingeni-
eurs zijn er toch in geslaagd om de lijn nog beter te maken! Quattron PT (PT = Performance 
Tuned) is het ultieme nylon, ongeëvenaard voor wat betreft trekkracht, duurzaamheid, 
knoopvastheid en schuurbestendigheid. U kunt deze lijn blind vertrouwen, dat hebben ontel-
bare tests inmiddels wel aangetoond. Deze lijn kreeg het EFTTA (European Fishing Tackle 
Manufacturer Association) zegel van goedkeuring, wat betekent dat alle gegevens die wij 
opgeven kloppen. Probeer de lijn maar eens uit, en laat u verrassen.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2301 015 0,15 mm 150 m 2,10 kg / 4,60 lbs transparant

2301 017 0,17 mm 150 m 2,60 kg / 5,70 lbs transparant

2301 018 0,18 mm 150 m 3,10 kg / 6,80 lbs transparant

2301 020 0,20 mm 150 m 3,85 kg / 8,40 lbs transparant

2301 023 0,23 mm 150 m 5,10 kg / 11,20 lbs transparant

2301 026 0,26 mm 150 m 6,30 kg / 13,80 lbs transparant

2301 028 0,29 mm 150 m 7,40 kg / 16,30 lbs transparant

2301 030 0,31 mm 150 m 8,50 kg / 18,70 lbs transparant

2301 033 0,33 mm 150 m 9,50 kg / 21,00 lbs transparant

2301 037 0,37 mm 150 m 11,60 kg / 25,00 lbs transparant

QUATTRON PT

Quattron PT (PT = Performance Tuned) is het ultieme nylon, ongeëvenaard voor 
wat betreft trekkracht, duurzaamheid, knoopvastheid en schuurbestendigheid. U 
kunt deze lijn blind vertrouwen

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2301 318 0,18 mm 3000 m 3,10 kg / 6,80 lbs transparant

2301 320 0,20 mm 3000 m 3,85 kg / 8,40 lbs transparant

2301 323 0,23 mm 3000 m 5,10 kg / 11,20 lbs transparant

2301 326 0,26 mm 3000 m 6,30 kg / 13,80 lbs transparant

2301 328 0,29 mm 3000 m 7,40 kg / 16,30 lbs transparant

2301 330 0,31 mm 3000 m 8,50 kg / 18,70 lbs transparant

2301 333 0,33 mm 3000 m 9,50 kg / 21,00 lbs transparant

QUATTRON SALSA

Transparant-rode lijn van uitstekende kwaliteit. De rode kleur zorgt ervoor dat de lijn 
goed zichtbaar is voor de visser, maar verdwijnt zodra het dieper is dan 1.3 meter, 
zodat de vis de lijn niet kan zien. De Salsa is daarnaast ook zeer schuurbestendig en 
kan dus een echt werkpaard worden genoemd, vooral voor zeevissers en bij het sle-
pend vissen. Verkrijgbaar op gunstig geprijsde bulkspoelen van 250 gram.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2611 118 0,18 mm 275 m 2,80 kg / 6,20 lbs transparant rood

2611 120 0,20 mm 275 m 3,50 kg / 7,70 lbs transparant rood

2611 122 0,22 mm 275 m 4,50 kg / 9,90 lbs transparant rood

2611 125 0,25 mm 275 m 5,70 kg / 12,50 lbs transparant rood

2611 130 0,30 mm 275 m 7,70 kg / 17,00 lbs transparant rood

2611 135 0,35 mm 275 m 10,50 kg / 23,10 lbs transparant rood

2611 140 0,40 mm 275 m 12,50 kg / 27,60 lbs transparant rood

LIJN

QUATTRON SALSA

Transparant-rode lijn van uitstekende kwaliteit. De rode kleur zorgt ervoor dat de 
lijn goed zichtbaar is voor de visser, maar verdwijnt zodra het dieper is dan 1.3 
meter, zodat de vis de lijn niet kan zien. De Salsa is daarnaast ook zeer schuurbe-
stendig en kan dus een echt werkpaard worden genoemd, vooral voor zeevissers 
en bij het slepend vissen. Verkrijgbaar op gunstig geprijsde bulkspoelen van 250 
gram.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2611 018 0,18 mm 3000 m 2,80 kg / 6,20 lbs transparant rood

2611 020 0,20 mm 3000 m 3,50 kg / 7,70 lbs transparant rood

2611 022 0,22 mm 3000 m 4,50 kg / 9,90 lbs transparant rood

2611 025 0,25 mm 3000 m 5,70 kg / 12,50 lbs transparant rood

2611 030 0,30 mm 2901 m 7,70 kg / 17,00 lbs transparant rood

2611 035 0,35 mm 2131 m 10,50 kg / 23,10 lbs transparant rood

2611 040 0,40 mm 1632 m 12,50 kg / 27,60 lbs transparant rood

2611 045 0,45 mm 1289 m 16,50 kg / 36,40 lbs transparant rood
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Q58 Q59

New breaking strains, even thinner still!

FLUORO CARBON PREDATOR

Een nieuw ontwikkeld, hoge kwaliteit fluorocarbon onderlijnmate-
riaal dat gemaakt wordt in Japan, het combineert een hoge trek-
kracht met een grote mate van duurzaamheid en diameters die ook 
werkelijk kloppen. Q-Fluoro Carbon is zeer soepel, goed knoopbaar 
en dankzij de brekingsindex vrijwel onzichtbaar voor de vis onder 
water. Voor sportvissers die topkwaliteit verlangen zonder compro-
missen, vooral waar het gaat om onderlijnmateriaal, die zullen de 
Q-Fluoro zeer op prijs stellen.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2625 020 0,20 mm 25 m 3,50 kg / 7,00 lbs transparant

2625 025 0,25 mm 25 m 4,00 kg / 9,00 lbs transparant

2625 027 0,27 mm 25 m 5,00 kg / 11,00 lbs transparant

2625 030 0,30 mm 25 m 5,40 kg / 12,00 lbs transparant

2625 035 0,35 mm 25 m 7,00 kg / 15,00 lbs transparant

2625 040 0,40 mm 25 m 9,00 kg / 20,00 lbs transparant

2625 045 0,45 mm 25 m 10,70 kg / 24,00 lbs transparant

2625 055 0,55 mm 25 m 15,90 kg / 35,00 lbs transparant

2625 065 0,65 mm 25 m 20,40 kg / 45,00 lbs transparant

2625 075 0,75 mm 25 m 24,60 kg / 54,00 lbs transparant

2625 085 0,85 mm 25 m 31,80 kg / 70,00 lbs transparant

Geleverd 
zonder lijn.

LEADER DISPENSER BAG

Speciale tas voor onderlijnmateriaal. Hiermee heeft u nooit 
meer last van een totale chaos in uw tas doordat er ongewenst 
lijn van uw spoeltjes is gekomen tijdens het transport. U kunt 
de stukken lijn afsnijden die u nodig heeft. Er is ruimte voor 
vijf spoelen. Compatibel met onze Quantum Quantum EXO FC 
spoelen en met spoelen voor staaldraad. Materiaal: Polychloride

Code Ø Breedte Kleur Compartimenten
8517 043 10 cm 10 cm zwart/rood 5

LIJN

Samen met de bekende Amerikaanse firma Mann’s Bait introduceert Quantum’s productontwikkelaar Dietmar Isai-
asch een compleet nieuwe range met superzachte  attractieve shads voor een betere vangst. Verkrijgbaar in twee 
soorten; Q-Fish- de effectieve no-action versie met V-staart. De andere is de Q-Paddler- het eerste klas schoep-
staart-model met high- frequency actie. Het overduidelijke kwaliteitskenmerk; Het Mann’s logo in combinatie met de 
Quantum namen en de verschillende maten die op de rug geperst zijn. Bovendien laat de ‚hook hole‘ indicatie zien 
waar de haak het best geplaatst kan worden. Wat daarmee niet alleen de beste beweging van de shad garandeert, 
maar tevens foutaanbeten minimaliseert, door het optimale samenvouwen tijdens het opzuigen van de shad. 

SOFTBAITS

HARDBAITS
Het dream-team- Quantum’s expertise gekoppeld aan de zeer hoge productkwaliteit van Mann’s- Made in America! 
Waar de rovers ook op de loer liggen, het brede spectrum aan hard-baits heeft voor iedere waterdiepte het juiste 
model paraat. De in de juiste verhouding in het hardkunststoflichaam aangebrachte stalen kogeltjes zorgen voor 
onweerstaanbare vibraties en stabiliteit.  De sterke duiklip en de meervoudige epoxy-coating maken deze hardbaits 
onverwoestbaar, zowel in zoet- als in zoutwater. Hoge kwaliteit spring-rings en Japan-type high-end treble-haken 
ronden het geheel af.
De duikdiepte van de hard-baits wordt in voet aangegeven en dus niet in meters. Voor ieder cijfer staat 1 voet (30 cm). 
Zo duikt de 30+ tot minstens 9 meter (30cm x 30cm = 9m) De 1- minus modellen duiken erg dicht onder de opper-
vlakte, namelijk 30 cm. Door de dieptetabel op de achterzijde van iedere verpakking wordt dit duidelijk weergegeven.
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Q60 Q61

3x salt & pepper UV-tail + 3x sand goby / Krill 3x wakasagi + 3x brown shiner / Krill

3x salt & pepper UV-tail + 2x sand goby / Krill 3x wakasagi + 2x brown shiner / Krill

Krill Krill Krill Krill
Lengte Inhoud 3x salt & pepper UV-tail + 3x sand goby 3x wakasagi + 3x brown shiner 3x salt & pepper UV-tail + 2x sand goby 3x wakasagi + 2x brown shiner

8 cm 6 stuks 3565 001 3565 002
10 cm 5 stuks 3565 101 3565 102

Q-PADDLER POWER PACKS CLEAR WATER MIX

Shads met gebalde vangkracht! Een perfecte combinatie van de meest succesvolle kleuren en optimale aasgroottes, dat verfijnd is met 100 procent krill-extract! Krill 
is de bewezen meest effectieve lokstof voor alle vissoorten. Het stimuleert niet alleen luie roofvissen tot een aanval, maar maakt ook dat de roofvissen de shad langer 
vasthouden. Aangeboden in twee formaten: de 8 centimeter Paddler-versie vinden de baarzen onweerstaanbaar en de Q-Paddler van 10 centimeter is een echte hit 
voor de snoekbaars. Beschikbaar in 'Clear Water Mix' voor helder water en heldere visdagen met veel zonneschijn. Maar ook als 'UV Power Mix' voor troebel water en 
donker weer. En als 'Allround Mix' voor alle watertypen en lichtomstandigheden.

3x hot shad + 3x desert sunset / Krill 3x magic motoroil + 3x citrus shad / Krill

3x hot shad + 2x desert sunset / Krill 3x magic motoroil + 2x citrus shad / Krill

Krill Krill Krill Krill
Lengte Inhoud 3x hot shad + 3x desert sunset 3x magic motoroil + 3x citrus shad 3x hot shad + 2x desert sunset 3x magic motoroil + 2x citrus shad

8 cm 6 stuks 3566 001 3566 002
10 cm 5 stuks 3566 101 3566 102

Q-PADDLER POWER PACKS UV POWER MIX

Shads met gebalde vangkracht! Een perfecte combinatie van de meest succesvolle kleuren en optimale aasgroottes, dat verfijnd is met 100 procent krill-extract! Krill 
is de bewezen meest effectieve lokstof voor alle vissoorten. Het stimuleert niet alleen luie roofvissen tot een aanval, maar maakt ook dat de roofvissen de shad langer 
vasthouden. Aangeboden in twee formaten: de 8 centimeter Paddler-versie vinden de baarzen onweerstaanbaar en de Q-Paddler van 10 centimeter is een echte hit 
voor de snoekbaars. Beschikbaar in 'Clear Water Mix' voor helder water en heldere visdagen met veel zonneschijn. Maar ook als 'UV Power Mix' voor troebel water en 
donker weer. En als 'Allround Mix' voor alle watertypen en lichtomstandigheden.

3x pumpkinseed chart. + 3x original appleseed / Krill 3x pumpkinseed chart. + 2x original appleseed / Krill

Krill Krill
Lengte Inhoud 3x pumpkinseed chart. + 3x original appleseed 3x pumpkinseed chart. + 2x original appleseed

8 cm 6 stuks 3567 001
10 cm 5 stuks 3567 101

Q-PADDLER POWER PACKS ALLROUND MIX

Shads met gebalde vangkracht! Een perfecte combinatie van de meest succesvolle kleuren en optimale aasgroottes, dat verfijnd is met 100 procent krill-extract! Krill 
is de bewezen meest effectieve lokstof voor alle vissoorten. Het stimuleert niet alleen luie roofvissen tot een aanval, maar maakt ook dat de roofvissen de shad langer 
vasthouden. Aangeboden in twee formaten: de 8 centimeter Paddler-versie vinden de baarzen onweerstaanbaar en de Q-Paddler van 10 centimeter is een echte hit 
voor de snoekbaars. Beschikbaar in 'Clear Water Mix' voor helder water en heldere visdagen met veel zonneschijn. Maar ook als 'UV Power Mix' voor troebel water en 
donker weer. En als 'Allround Mix' voor alle watertypen en lichtomstandigheden.

SHADS
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Q62 Q63

original appleseed

golden shiner

sand goby

spicy olive

salt & pepper uv-tail

proper baitfish

Q-FISH 13

Dé softbait met v-staart! Verbeterd ontwerp en nog aantrekkelijker, volgens het model van de moeder der moeder van vele no-action softbaits – de originele Mann’s 
Fine-Fish. Het onmiskenbare slanke lichaam met een afgevlakte rug, die tijdens de afzinkfase bij het jiggen de zo belangrijke vibraties vrijgeeft. De kenmerkend staart 
in V-vorm, waarbij de uiteinden vrij dicht bij elkaar liggen en naar achteren spits uitlopen, met behoud van de vorm en dikte van de staart. De staartvorm heeft als doel 
een traagheidmoment, die een gewonde prooivis imiteert. Te gebruiken voor het verticalen, jiggen, drop-shot, Texas- en Carolina rig. Verkrijgbaar in een universele 
lengte: Q-Fish 13 (13 cm).

Lengte Gewicht original appleseed salt & pepper uv-tail sand goby golden shiner proper baitfish spicy olive
13 cm 8 g 3280 001 3280 002 3280 004 3280 006 3280 007 3280 012

citrus shad

firetiger

hot shad

solid white uv-tail

pumpkinseed chartreuse

blue tiger

Q-FISH 13

Dé softbait met v-staart! Verbeterd ontwerp en nog aantrekkelijker, volgens het model van de moeder der moeder van vele no-action softbaits – de originele Mann’s 
Fine-Fish. Het onmiskenbare slanke lichaam met een afgevlakte rug, die tijdens de afzinkfase bij het jiggen de zo belangrijke vibraties vrijgeeft. De kenmerkend staart 
in V-vorm, waarbij de uiteinden vrij dicht bij elkaar liggen en naar achteren spits uitlopen, met behoud van de vorm en dikte van de staart. De staartvorm heeft als doel 
een traagheidmoment, die een gewonde prooivis imiteert. Te gebruiken voor het verticalen, jiggen, drop-shot, Texas- en Carolina rig. Verkrijgbaar in een universele 
lengte: Q-Fish 13 (13 cm).

Lengte Gewicht citrus shad pumpkinseed chartreuse hot shad firetiger blue tiger solid white uv-tail
13 cm 8 g 3280 003 3280 005 3280 008 3280 009 3280 010 3280 011

SHADS
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Q64 Q65

olive green

camouflage

rainbow shad

brown shiner

wakasagi

red shad

Q-FISH 13

Dé softbait met v-staart! Verbeterd ontwerp en nog aantrekkelijker, naar het voorbeeld van de vele no-action softbaits – de originele Mann’s Fine-Fish. Het onmiskenba-
re slanke lichaam met een afgevlakte rug, die tijdens de afzinkfase bij het jiggen de zo belangrijke vibraties vrijgeeft. De kenmerkende staart in V-vorm, waarbij de uit-
einden vrij dicht bij elkaar liggen en naar achteren spits uitlopen, met behoud van de vorm en dikte van de staart. De staartvorm heeft als doel een traagheidmoment, 
die een gewonde prooivis imiteert. Te gebruiken voor het verticalen, jiggen, drop-shot, Texas- en Carolina rig. Verkrijgbaar in een universele lengte: Q-Fish 13 (13 cm).

Lengte Gewicht olive green wakasagi rainbow shad camouflage red shad brown shiner
13 cm 8 g 3280 014 3280 015 3280 018 3280 019 3280 021 3280 022

orange craw

desert sunset

brownie

sweet candy

bubble gum

crazy carrot

magic motoroil

Q-FISH 13

Dé softbait met v-staart! Verbeterd ontwerp en nog aantrekkelijker, naar het voorbeeld van de vele  no-action softbaits – de originele Mann’s Fine-Fish. Het onmisken-
bare slanke lichaam met een afgevlakte rug, die tijdens de afzinkfase bij het jiggen de zo belangrijke vibraties vrijgeeft. De kenmerkende staart in V-vorm, waarbij de 
uiteinden vrij dicht bij elkaar liggen en naar achteren spits uitlopen, met behoud van de vorm en dikte van de staart. De staartvorm heeft als doel een traagheidmo-
ment, die een gewonde prooivis imiteert. Te gebruiken voor het verticalen, jiggen, drop-shot, Texas- en Carolina rig. Verkrijgbaar in een universele lengte: Q-Fish 13 (13 
cm).

Lengte Gewicht orange craw crazy carrot sweet candy desert sunset magic motoroil bubble gum brownie
13 cm 8 g 3280 013 3280 016 3280 017 3280 020 3280 023 3280 024 3280 915

SHADS

Nieuwe kleuren 
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Q66 Q67

original appleseed

golden shiner

sand goby

spicy olive

salt & pepper uv-tail

proper baitfish

Q-PADDLER

Deze softbaits is niet louter een shad met een schoepstaart. De Paddler is gebaseerd op de natuurlijke, slanke vorm van een no-action softbait met een vlakke boven-
zijde  deze zorgt voor veel frequenties bij het vissen. De brede kop van het shadlichaam geeft een jigkop voldoende houvast en zorgt voor aanbeet prikkelende 
waterverplaatsing bij de kleinste beweging. De schoepstaart is in een zodanige hoek ontworpen dat ongeacht de snelheid van binnen vissen, het lichaam mooi flankt. 
Verkrijgbaar in 5 uitvoeringen: Q-Paddler 8 (8 cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) en Q-Paddler 18 (18 cm).

Lengte Model Gewicht original appleseed salt & pepper uv-tail sand goby golden shiner proper baitfish spicy olive
8 cm 8 3,5 g 3281 301 3281 302 3281 304 3281 306 3281 307 3281 312

10 cm 10 7 g 3281 001 3281 002 3281 004 3281 006 3281 007 3281 012
12 cm 12 8 g 3281 101 3281 102 3281 104 3281 106 3281 107 3281 112
15 cm 15 15 g 3281 201 3281 202 3281 204 3281 206 3281 207 3281 212
18 cm 18 27 g 3281 401 3281 402 3281 404 3281 406 3281 407 3281 412

citrus shad

firetiger

hot shad

solid white uv-tail

pumpkinseed chartreuse

blue tiger

Q-PADDLER

Deze softbaits is niet louter een shad met een schoepstaart. De Paddler is gebaseerd op de natuurlijke, 
slanke vorm van een no-action softbait met een vlakke bovenzijde  deze zorgt voor veel frequenties bij 
het vissen. De brede kop van het shadlichaam geeft een jigkop voldoende houvast en zorgt voor aanbeet 
prikkelende waterverplaatsing bij de kleinste beweging. De schoepstaart is in een zodanige hoek ontwor-
pen dat ongeacht de snelheid van binnen vissen, het lichaam mooi flankt. Verkrijgbaar in 5 uitvoeringen: 
Q-Paddler 8 (8 cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) en Q-Paddler 18 (18 
cm).

Lengte Model Gewicht citrus shad pumpkinseed chartreuse hot shad firetiger blue tiger solid white uv-tail
8 cm 8 3,5 g 3281 303 3281 305 3281 308 3281 309 3281 310 3281 311

10 cm 10 7 g 3281 003 3281 005 3281 008 3281 009 3281 011
12 cm 12 8 g 3281 103 3281 105 3281 108 3281 109 3281 111
15 cm 15 15 g 3281 203 3281 205 3281 208 3281 209 3281 210 3281 211
18 cm 18 27 g 3281 403 3281 405 3281 408 3281 409 3281 410 3281 411
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Q68 Q69

olive green

camouflage

rainbow shad

brown shiner

wakasagi

red shad

Q-PADDLER

Deze softbaits is niet louter een shad met een schoepstaart. De Paddler is gebaseerd op de natuurlijke, slanke vorm van een no-action softbait met een vlakke boven-
zijde  deze zorgt voor veel frequenties bij het vissen. De brede kop van het shadlichaam geeft een jigkop voldoende houvast en zorgt voor aanbeet prikkelende 
waterverplaatsing bij de kleinste beweging. De schoepstaart is in een zodanige hoek ontworpen dat ongeacht de snelheid van binnen vissen, het lichaam mooi flankt. 
Verkrijgbaar in 5 uitvoeringen: Q-Paddler 8 (8 cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) en Q-Paddler 18 (18 cm).

Lengte Model Gewicht olive green wakasagi rainbow shad camouflage red shad brown shiner
8 cm 8 3,5 g 3281 314 3281 315 3281 318 3281 319 3281 321 3281 322

10 cm 10 7 g 3281 014 3281 015 3281 018 3281 019 3281 021 3281 022
12 cm 12 8 g 3281 114 3281 115 3281 118 3281 119 3281 121 3281 122
15 cm 15 15 g 3281 214 3281 215 3281 218 3281 219 3281 221 3281 222
18 cm 18 27 g 3281 414 3281 415 3281 418 3281 419 3281 421 3281 422

orange craw

desert sunset

brownie

sweet candy

bubble gum

crazy carrot

magic motoroil

Q-PADDLER

Deze softbaits is niet louter een shad met een schoepstaart. De Paddler is gebaseerd op de natuurlijke, slanke vorm van een no-action softbait met een vlakke boven-
zijde  deze zorgt voor veel frequenties bij het vissen. De brede kop van het shadlichaam geeft een jigkop voldoende houvast en zorgt voor aanbeet prikkelende 
waterverplaatsing bij de kleinste beweging. De schoepstaart is in een zodanige hoek ontworpen dat ongeacht de snelheid van binnen vissen, het lichaam mooi flankt. 
Verkrijgbaar in 5 uitvoeringen: Q-Paddler 8 (8 cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) en Q-Paddler 18 (18 cm).

Lengte Model Gewicht orange craw crazy carrot sweet candy desert sunset magic motoroil bubble gum brownie
8 cm 8 3,5 g 3281 313 3281 316 3281 317 3281 320 3281 323 3281 324

10 cm 10 7 g 3281 013 3281 016 3281 017 3281 020 3281 023 3281 024 3281 715
12 cm 12 8 g 3281 113 3281 116 3281 117 3281 120 3281 123 3281 124 3281 815
15 cm 15 15 g 3281 213 3281 216 3281 217 3281 220 3281 223 3281 224 3281 915
18 cm 18 27 g 3281 413 3281 416 3281 417 3281 420 3281 423 3281 424

SHADS
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Q70 Q71

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

baars

brown tiger

Lengte Gewicht Haak Actie firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger baars
7,5 cm 18 g 2 Zinkend 3271 001 3271 002 3271 003 3271 004 3271 005 3271 006 3271 007

MANNIAC

De snoekbaarsmagneet onder de zinkende pluggen. Met een lengte van 7,5 cm en 18 gram zwaar de ideale plug voor het verticalen en agressieve jiggen. Op hoog 
tempo gevist in de warmere maanden ontpopt de Manniac zich tot killer voor roofblei en snoek. Uitgerust met het unieke Acc-Trac-System.

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Lengte Gewicht Haak Actie natural goby magic green grey ghost lime
7,5 cm 18 g 2 Zinkend 3271 008 3271 009 3271 010 3271 011 3271 012

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

baars

brown tiger

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger baars
5,5 cm 11 g 2 0,30 m Drijvend 3282 001 3282 002 3282 003 3282 004 3282 005 3282 006 3282 007

BABY 1-MINUS

Net zoals zijn grotere broer is de kleine Baby 1-Minus een wapen op ondiepe stekken en waterplantrijke wateren! Maximaal 1 voet, dus ongeveer 30 cm, zo diep loopt 
de 1-Minus. Een betrouwbare, ondiep lopende plug die veel kabaal maakt en ideaal werpend te vissen is. Door de compacte vorm werpt de 1-Minus als een kanon, 
zelf bij veel wind.

PLUGGEN

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie natural goby magic green grey ghost lime
5,5 cm 11 g 2 0,30 m Drijvend 3282 008 3282 009 3282 010 3282 011 3282 012

Nieuwe kleuren 
Nieuwe kleuren 
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Q72 Q73

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

baars

brown tiger

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger baars
5,5 cm 13 g 2 2,4 m Drijvend 3287 001 3287 002 3287 003 3287 004 3287 005 3287 006 3287 007

BABY 8-MINUS

Op deze kleine, dikke plug kun je vol vertrouwen wanneer het een visserij betreft waar je op niet al te ondiep water boven waterplanten vist. De 8-Minus loopt maxi-
maal 2,4 meter diep, maar heeft een groot drijfvermogen en kan met een aangepaste snelheid dus ook prima extreem ondiep gevist worden: een echte alleskunner! 
Perfect om werpend te vissen. Door de compacte vorm werpt de 1-Minus als een kanon, Zelfs bij veel wind.

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie natural goby magic green grey ghost lime
5,5 cm 13 g 2 2,4 m Drijvend 3287 008 3287 009 3287 010 3287 011 3287 012

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

baars

brown tiger

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger baars
8 cm 26 g 2 0,30 m Drijvend 3283 001 3283 002 3283 003 3283 004 3283 005 3283 006 3283 007

1-MINUS

Een echte vangmachine voor al de ondiepe en plantenrijke wateren! 1 voet, of te wel 30 centimeter, zo diep loopt de 1-minus en zeker niet dieper.Een ondiep duiken-
de plug met met sterke actie en drijfvermogen waarop je kunt vertrouwen, ideaal om te werpen en binnen te draaien.Door de compacte vorm werpt de 1-minus als 
nauwkeurig en als een raket, zelfs bij sterke zijwind.

PLUGGEN

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie natural goby magic green grey ghost lime
8 cm 26 g 2 0,30 m Drijvend 3283 008 3283 009 3283 010 3283 011 3283 012

Nieuwe kleuren Nieuwe kleuren 
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Q74 Q75

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

baars

brown tiger

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger baars
11 cm 16 g 2 0,3 m Drijvend 3284 001 3284 002 3284 003 3284 004 3284 005 3284 006 3284 007

STRETCH 1-MINUS

Net zoals de gedrongen 1-Minus, zo is de langwerpige Stretch 1-Minus een prachtige plug voor het bevissen van ondiepe en waterplantrijke wateren. De keuze wan-
neer je een plug wil hebben die met een minder sterke Actie door het water loopt. Deze 1-Minus loopt gegarandeerd 30 cm diep en niets meer! Deze Stretch 1-Minus 
versie is prima werpend en in 1 tempo te vissen, maar kun je ook met meer variatie twitchend vissen. Middels een loodje, of downrigger, kun je deze plug ook op 
dieper water slepend vissen.

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie natural goby magic green grey ghost lime
11 cm 16 g 2 0,3 m Drijvend 3284 008 3284 009 3284 010 3284 011 3284 012

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

baars

brown tiger

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger baars
15 cm 45 g 3 0,3 m Drijvend 3285 001 3285 002 3285 003 3285 004 3285 005 3285 006 3285 007

SUPER STRETCH 1- MINUS

De Super Stretch 1-Minus is het grote broertje van de langwerpig gevormde Stretch 1-Minus. Deze Super Stretch is een aanrader voor ondiepe stekken en plekken met 
veel waterplanten  niet zelden heeft roofvis hier voorkeur voor een langzaam flankende plug die weinig sterke frequenties veroorzaakt! Deze 1-Minus loopt gegaran-
deerd 30 cm diep en niets meer! Ook de Super Stretch 1-Minus is prima werpend en in 1 tempo te vissen, maar meer variatie, zoals twitchend vissen, kan succesvol 
zijn. Middels een loodje, of downrigger, kun je deze plug ook op dieper water slepend vissen.

PLUGGEN

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie natural goby magic green grey ghost lime
15 cm 45 g 3 0,3 m Drijvend 3285 008 3285 009 3285 010 3285 011 3285 012

Nieuwe kleuren Nieuwe kleuren 
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Q76 Q77

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

baars

brown tiger

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger baars
15 cm 52 g 2 7,5 m Drijvend 3291 001 3291 002 3291 003 3291 004 3291 005 3291 006 3291 007

HEAVY DUTY STRETCH 25+

De meest gebruikte en bekendste diep duikende plug in een robuuste heavy duty uitvoering voor de grootste rovers! Dankzij de speciaal ontworpen duiklip kun je met 
de Stretch 25+ Plus probleemloos een waterdiepte van 7,5 meter bereiken. Tijdens het slepen blijft deze plug netjes recht lopen! De genoemd duikdiepte wordt bereikt 
bij een sleepafstand van ongeveer 30 meter en een snelheid van circa 3 km per uur.

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie natural goby magic green grey ghost lime
15 cm 52 g 2 7,5 m Drijvend 3291 008 3291 009 3291 010 3291 011 3291 012

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

baars

brown tiger

Lengte Model Gewicht Haak Duikdiepte Actie firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger baars
11,5 cm 15+ 21 g 2 4,5 m Drijvend 3289 001 3289 002 3289 003 3289 004 3289 005 3289 006 3289 007
11,5 cm 20+ 24 g 2 6,0 m Drijvend 3290 001 3290 002 3290 003 3290 004 3290 005 3290 006 3290 007

STRETCH

Een van de meest gebruikte en bekendste diep duikende pluggen! Dankzij de speciaal ontworpen duiklip kun je met de Stretch 15+ Plus probleemloos een waterdiepte 
van 4,5 meter bereiken. Tijdens het slepen blijft deze plug netjes recht lopen! De diepte van 4,5 meter wordt bereikt bij een sleepafstand van ongeveer 30 meter en 
een snelheid van circa 3 km per uur.

PLUGGEN

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Lengte Model Gewicht Haak Duikdiepte Actie natural goby magic green grey ghost lime
11,5 cm 15+ 21 g 2 4,5 m Drijvend 3289 008 3289 009 3289 010 3289 011 3289 012
11,5 cm 20+ 24 g 2 6,0 m Drijvend 3290 008 3290 009 3290 010 3290 011 3290 012

Nieuwe kleuren Nieuwe kleuren 
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Q78 Q79

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

baars

brown tiger

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger baars
7,5 cm 25 g 2 4,0 m Drijvend 3288 001 3288 002 3288 003 3288 004 3288 005 3288 006 3288 007

LM I

De Loudmouth is de absolute lawaaimaker onder de pluggen! Dankzij de vele kogels in de buik behoort deze plug tot de allerluidste hoogfrequentie baits ter wereld. 
De ongekende trillingen worden over grote afstanden waargenomen en bij roofvis een aanval uitlokken. De Loudmouth I-model duikt tot 4 meter diepte.

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie natural goby magic green grey ghost lime
7,5 cm 25 g 2 4,0 m Drijvend 3288 008 3288 009 3288 010 3288 011 3288 012

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

baars

brown tiger

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger baars
7 cm 17 g 2 2,0 m Drijvend 3296 001 3296 002 3296 003 3296 004 3296 005 3296 006 3296 007

LM II

De Loudmouth II is de absolute lawaaimaker onder de pluggen! Dankzij de vele kogels in de buik van behoort deze plug tot de allerluidste hoogfrequentie baits ter 
wereld. De ongekende trillingen kunnen over grote afstanden worden waargenomen en kunnen bij roofvis een preventieve aanval uitlokken. Het Loudmouth II-model i 
iets kleiner, heeft een kortere duiklip en zwemt niet zo diep als het I-model, namelijk maximaal 2,5 Meter.

PLUGGEN

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie natural goby magic green grey ghost lime
7 cm 17 g 2 2,0 m Drijvend 3296 008 3296 009 3296 010 3296 011 3296 012

Nieuwe kleuren Nieuwe kleuren 
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Q80 Q81

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

baars

brown tiger

Lengte Model Gewicht Haak Duikdiepte Actie firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger baars
6,5 cm 35 11 g 2 1,0 m Drijvend 3286 001 3286 002 3286 003 3286 004 3286 005 3286 006 3286 007
7,5 cm 79 13 g 2 2,5 m Drijvend 3286 101 3286 102 3286 103 3286 104 3286 105 3286 106 3286 107
7,5 cm 11-13 15 g 2 3,5 m Drijvend 3286 201 3286 202 3286 203 3286 204 3286 205 3286 206 3286 207

ACC-TRAC

Een plug met een duidelijke beschrijving van de loopdiepte, waarop je 100 procent kunt vertrouwen. Deze baits zijn voorzien van het unieke Acc-Trac-System  een uit 
zichzelf stabiliserend bevestigingsoog aan de lip van de plug, die ervoor zorgt dat de plug recht door het water zwemt. Het 25 model loopt maximaal op een diepte 
van net iets meer dan één meter.

natural

lime

goby

magic green grey ghost

Lengte Model Gewicht Haak Duikdiepte Actie natural goby magic green grey ghost lime
6,5 cm 35 11 g 2 1,0 m Drijvend 3286 008 3286 009 3286 010 3286 011 3286 012
7,5 cm 79 13 g 2 2,5 m Drijvend 3286 108 3286 109 3286 110 3286 111 3286 112
7,5 cm 11-13 15 g 2 3,5 m Drijvend 3286 208 3286 209 3286 210 3286 211 3286 212

firetiger

brown tiger

baars

magic green

clown

blue tiger

goby

blue baitfish

real shiner

natural

MAGNUM 30+

De bekendste en meest gebruikte diep duikende plug in een speciale XXL uitvoering voor de grootste rovers op zowel zoet als zout water! Dankzij de speciaal ont-
worpen duiklip kun je met de Stretch 30+ Plus probleemloos een waterdiepte van 9 meter bereiken. Tijdens het slepen blijft deze plug netjes recht lopen! De diepte 
genoemd duikdiepte wordt bereikt bij een sleepafstand van ongeveer 30 meter en een snelheid van circa 3 km per uur.

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger baars natural goby magic green
21 cm 130 g 2 9,0 m Drijvend 3292 001 3292 002 3292 003 3292 004 3292 005 3292 006 3292 007 3292 008 3292 009 3292 010

PLUGGEN

Nieuwe kleuren 
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firetiger

brown tiger
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magic green

clown

blue tiger

goby

blue baitfish

real shiner

natural

CRANK 30+

Een bolvormige, gedrongen crankbait die bliksemsnel naar zijn zwemdiepte duikt. Werpend gevist of gesleept bereikt deze Crank 30+ dankzij zijn bijzondere duiklip 
een waterdiepte van 9 meter! De Crank 30+ trekt met korte uitslaande bewegingen de aandacht van alles dat zwemt en tanden heeft.

Lengte Gewicht Haak Duikdiepte Actie firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger baars natural goby magic green
9 cm 42 g 2 9,0 m Drijvend 3293 001 3293 002 3293 003 3293 004 3293 005 3293 006 3293 007 3293 008 3293 009 3293 010

MANN'S LURE DISPLAY

Tweemaal 24 vakken aan elke zijde. 48 opbergmogelijkheden voor in totaal 48 
dozen.

Code Breedte Hoogte Diepte Kleur
5110 999 0,70 m 1,40 m 0,48 m zwart

PLUGGEN

PT ZANDER ROD DISPLAY

Levensechte vis met een presentatie voor 20 Vapor hengels.

Code Breedte Hoogte Diepte Gewicht
9970 001 0,70 m 1,00 m 0,80 m 4,5 kg

QUANTUM PT PERCH

Levensechte vis met een presen-
tatie voor 20 Vapor hengels.

Code Model Inhoud
9952 001 Rod Display 20 stuks

Code
9945 990

TRAY HOLDER 
FRAME

FREAK OF NATURE PIKE

Decoratieve hulp bij de verkoop in de vorm van een replica 
van de geopende bek van een snoek. Ontworpen om je kun-
staasverkoop een boost te geven. Inclusief bevestigingshaken 
voor alle geperforeerde wandsystemen.

Code Model
9952 005 Lure Display
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Q84 Q85

green tench

firetiger

real tench ghost

shiner

Lengte Gewicht Inhoud Haakmaat green tench real tench ghost shiner firetiger
23 cm 270 g 1 stuks 1/0 3272 001 3272 002 3272 003 3272 004 3272 005

FREAK OF NATURE SWIMBAIT TENCH

Onder de slogan ‘Freak of Nature’ presenteert Quantum een range aan kun-
staas gemaakt van uiterst taai maar toch verbazingwekkend soepel, zacht-
plastic materiaal en in zeer natuurlijke imitaties! Vissen die er zo levensecht 
uitzien dat het lijkt dat je met levend aas aan het vissen bent. Voor ons bete-
kent het imiteren van de natuur niet alleen dat het kunstaas er qua vorm en 
kleuren goed uitziet. Het is ook van essentieel belang om de zwembeweging 
op de juiste wijze na te bootsen. De actie van het kunstaas, gecombineerd 
met het realistische silhouet van een vis, laat de roofvissen geen andere keuze 
dan toe te grijpen. De ‘Freak of Nature’ familie bestaat uit drie belangrijke 
visimitaties die hoog op het menulijstje staan van snoek, meerval, snoekbaars 
en baars. De zeelt is kunstaas bij uitstek voor de snoek en meerval. Ze zijn te 
vinden op elk water, leggen grote afstanden af in kleine scholen, zwemmen in 
kleine scholen en zoeken naar voedsel langs de bodem. Met 23 cm een flinke 
hap, maar naar onze ervaring is dit de optimale lengte voor kunstaas voor de 
monster-roofvissen van het grote water. Beschikbaar als swimbaits met interne 
gewichten en als hybriden met plastic zwemschoepen.

green tench

firetiger

real tench ghost

shiner

Lengte Gewicht Inhoud Haakmaat green tench real tench ghost shiner firetiger
23 cm 175 g 1 stuks 1/0 3273 001 3273 002 3273 003 3273 004 3273 005

FREAK OF NATURE HYBRID TENCH

Onder de slogan ‘Freak of Nature’ presenteert Quantum een range aan kunstaas 
gemaakt van uiterst taai maar toch verbazingwekkend soepel, zachtplastic mate-
riaal en in zeer natuurlijke imitaties! Vissen die er zo levensecht uitzien dat het 
lijkt dat je met levend aas aan het vissen bent. Voor ons betekent het imiteren 
van de natuur niet alleen dat het kunstaas er qua vorm en kleuren goed uitziet. 
Het is ook van essentieel belang om de zwembeweging op de juiste wijze na te 
bootsen. De actie van het kunstaas, gecombineerd met het realistische silhouet 
van een vis, laat de roofvissen geen andere keuze dan toe te grijpen. De ‘Freak 
of Nature’ familie bestaat uit drie belangrijke visimitaties die hoog op het menu-
lijstje staan van snoek, meerval, snoekbaars en baars. De zeelt is kunstaas bij 
uitstek voor de snoek en meerval. Ze zijn te vinden op elk water, leggen grote 
afstanden af in kleine scholen, zwemmen in kleine scholen en zoeken naar voed-
sel langs de bodem. Met 23 cm een flinke hap, maar naar onze ervaring is dit de 
optimale lengte voor kunstaas voor de monster-roofvissen van het grote water. 
Beschikbaar als swimbaits met interne gewichten en als hybriden met plastic 
zwemschoepen.

young zander

hot Perch

firetiger realist

pope

Lengte Gewicht Inhoud Haakmaat young zander firetiger realist pope hot Perch
18 cm 60 g 1 stuks 2 3274 001 3274 002 3274 003 3274 004 3274 005

FREAK OF NATURE SWIMBAIT ZANDER

Onder de slogan ‘Freak of Nature’ presenteert Quantum een range 
aan kunstaas gemaakt van uiterst taai maar toch verbazingwekkend 
soepel, zachtplastic materiaal en in zeer natuurlijke imitaties! Vissen 
die er zo levensecht uitzien dat het er uit ziet dat je met levend aas 
aan het vissen bent. Voor ons betekent het imiteren van de natuur 
niet alleen dat het kunstaas er qua vorm en kleuren goed uitziet. 
Het is ook van essentieel belang om de zwembeweging op de juiste 
wijze na te bootsen. De actie van het kunstaas, gecombineerd met 
het realistische silhouet van een vis, laat de roofvissen geen andere 
keuze dan toe te grijpen. De ‘Freak of Nature’ familie bestaat uit 
drie belangrijke visimitaties die hoog op het menulijstje staan van 
snoek, meerval, snoekbaars en baars. Een grote snoekbaars eet met 
graagte een kleinere snoekbaars! Zulke prooien zijn voor hen vaak 
niet moeilijk te vinden, omdat ze in dezelfde gebieden zwemmen als 
hun hongerige broertjes en zusjes. De Quantum snoekbaarsimitatie 
is beschikbaar als grote swimbait of in een kleinere shadversie voor 
het verticalen.

SHADS

Lengte Gewicht Inhoud Haakmaat young perch firetiger realist pope hot perch
15 cm 60 g 1 stuks 2 3277 001 3277 002 3277 003 3277 004 3277 005

FREAK OF NATURE SWIMBAIT PERCH

Onder de slogan ‘Freak of Nature’ presenteert Quantum een range aan 
kunstaas gemaakt van uiterst taai maar toch verbazingwekkend soepel, 
zachtplastic materiaal en in zeer natuurlijke imitaties! Vissen die er zo 
levensecht uitzien dat het er uit ziet dat je met levend aas aan het vissen 
bent. Voor ons betekent het imiteren van de natuur niet alleen dat het 
kunstaas er qua vorm en kleuren goed uitziet. Het is ook van essentieel 
belang om de zwembeweging op de juiste wijze na te bootsen. De actie 
van het kunstaas, gecombineerd met het realistische silhouet van een 
vis, laat de roofvissen geen andere keuze dan toe te grijpen. De ‘Freak 
of Nature’ familie bestaat uit drie belangrijke visimitaties die hoog op het 
menulijstje staan van snoek, meerval, snoekbaars en baars. De baars vormt 
de belangrijkste prooivis voor alle roofvissoorten. Ze komen in grote aan-
tallen voor en staan dus steevast op het menu, zelfs bij hun soortgenoten. 
Soms jagen ze ook op dezelfde prooivissen als de snoek, die ze dan ook 
uit zijn territorium wil verjagen. Beschikbaar in een swimbait-versie voor 
het verticalen, slepend en werpend vissen.

young perch

hot perch

firetiger realist

pope
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pumpkinseed chartreuse

black UV-tail

hot shad

rainbow shad

orange craw

whitefish

Lengte Gewicht Inhoud pumpkinseed chartreuse hot shad orange craw whitefish black UV-tail rainbow shad
20 cm 58 g 12 stuks 3336 001 3336 002 3336 003 3336 004 3336 005 3336 006

TWINLER

Ze is terug! Op veler verzoek is dit kunstaas voor snoek, de originele Mann’s Twinler, terug in het pakket! Deze unieke snoekmagneet is nu weer beschikbaar via de 
hengelsportzaken. Hetzelfde assortiment in acht attractieve kleuren. Vaak geïmiteerd, maar de actie van de Twinler is volstrekt uniek. Of je hem nu werpt en vervolgens 
slepend vist of geleidelijk terug draait, de zeer stabiele actie van het zachte kunstaas en de onregelmatige bewegingen van de sikkelvormige staart maken dit kunstaas 
uniek. Geen enkele andere twister met een dubbele staart heeft voor de vangst van zovele grote snoeken gezorgd. Waarom probeer je het zelf niet eens?

camouflage

orange tiger

magic motoroil the monk

green grinch

Lengte Gewicht Inhoud camouflage magic motoroil the monk green grinch orange tiger
20 cm 58 g 12 stuks 3336 007 3336 008 3336 009 3336 010 3336 011

blankvoorn

zander

real-touch perch

baars

firetiger hot tail

bream motor oil

rainbow trout

real-touch bream

YOLO PIKE SHAD

De Yolo Pike Shad is door het gehele Quantum roofvisteam gezamenlijk specifiek ontwikkeld voor het vissen op grote snoek. De Yolo Pike Shad beweegt ook in combi-
natie met lichte loodkoppen verleidelijk met zijn hele lichaam en blijft zelfs bij een hoge inhaalsnelheid stabiel zwemmen.

Lengte Gewicht Actie blankvoorn bream motor oil baars zander rainbow trout firetiger hot tail real-touch perch real-touch bream
18 cm 33 g Zinkend 3266 301 3266 302 3266 303 3266 304 3266 307 3266 308 3266 309 3266 310
22 cm 60 g Zinkend 3266 401 3266 402 3266 403 3266 404 3266 407 3266 408 3266 409 3266 410
30 cm 122 g Zinkend 3266 501 3266 507 3266 508 3266 509 3266 510

SHADS

Nieuwe kleuren 
Nieuwe kleuren 
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blankvoorn

zander

real-touch perch

baars

firetiger hot tail

bream motor oil

rainbow trout

real-touch bream

YOLO CURLY SHAD

De Yolo Curly Shad werd door het gehele Quantum-team gezamenlijk ontwikkeld, dit speciaal voor het vissen op grote rovers. De sikkelvormige staart is aangepast aan 
het formaat van het lichaam en zorgt voor een continue beweging zelfs als het kunstaas gewoon traag zinkt. De Yolo Curly Shad heeft ook het enorme pluspunt dat 
hij, in vergelijking tot veel andere grote twisters op de markt, niet veel weegt. Zo kunt u een hele dag lang werpen en vissen met groot kunstaas zonder moe te wor-
den en zonder dat u een extreem zware kunstaashengel en werpreel nodig heeft.

Lengte Gewicht blankvoorn bream motor oil baars zander rainbow trout firetiger hot tail real-touch perch real-touch bream
21 cm 36 g 3270 301 3270 302 3270 303 3270 304 3270 307 3270 308 3270 309 3270 310
26 cm 64 g 3270 401 3270 402 3270 403 3270 404 3270 407 3270 408 3270 409 3270 410

blankvoorn

zander

baars

firetiger hot tail

bream motor oil

regenboog forel

YOLO SWIM SHAD

Een nieuw ontworpen vangmachine in zes attractieve kleurencombinaties voor het actief vissen op snoek boven waterplanten en obstakels of op ondiep water. Met 
zijn interne drijflichaam is de langzaam zinkende Yolo Swim shad een onweerstaanbare delicatesse. Of je hem nu snel of langzaam terug vist, de schoepstaart beweegt 
altijd zeer verleidelijk, terwijl het slim ontworpen interne drijflichaam voor de nodige stabiliteit zorgt. De optie om de dreg aan een oog bovenop het kunstaas te beves-
tigen, maakt haar geschikt voor gebruik in plantenrijke wateren en dat is waar de roofvissen waarop we het voorzien hebben vaak te vinden zijn.

Lengte Gewicht blankvoorn bream motor oil baars zander regenboog forel firetiger hot tail
18 cm 66 g 3350 001 3350 002 3350 003 3350 004 3350 005 3350 006

SHADS

Nieuwe kleuren 
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magic pelagic

game over

baby zander

the monk

tricky day

toxic river

Lengte Gewicht Inhoud Haakmaat magic pelagic baby zander tricky day toxic river game over the monk
21 cm 60 g 1 stuks 1/0 3456 001 3456 002 3456 003 3456 004 3456 005 3456 006
25 cm 70 g 1 stuks 2/0 3456 101 3456 102 3456 103 3456 104 3456 105 3456 106

PELAGIC SHAD SET

Geen hoofdbrekens meer, maar 'ready to fish'! 
Ongecompliceerd en direct klaar voor gebruik, dit 
kant-en-klaar gemonteerd 'kunstaas voor open 
water' van Freddy Harbort. De ultieme 'pelagic' 
shad gemonteerd op een pelagic jigkop, voor een 
betere inhaking voorzien van een onopvallend in 
de rug gemonteerde 'claw treble'. Elke shad werd 
individueel met de hand op de montage geplaatst 
en vervolgens uitgebalanceerd, dit om een maximale 
vangkracht te garanderen. De shads voor open water 
zijn beschikbaar in lengtes van 21 en 25 centimeter 
en telkens voorzien van een pelagic jigkop. Het totale 
gewicht ligt op 60 gram bij 21 cm lengte en op 70 
gram bij de lengte van 25 cm. Beschikbaar in zes 
succesvolle kleuren, die geleidelijk vanaf de shad naar 
de jigkop verlopen!

KUNSTAASREDDER

Weer een ontwerp van Peter Biedron, deze kunstaasred-
der. Als u vastloopt, dan laat u hem langs een strakke lijn 
naar beneden glijden. Een van de twee zacht RVS-lussen 
komt rond de plug te zitten, waardoor u uw kunstaas 
weer kunt lostrekken.

Code Model Inhoud Ø Gewicht
6501 001 klein 1 stuks 3,0 mm 150 g

6501 002 groot 1 stuks 12 mm 260 g

SHADS

Streetfishing- een stadsavontuur en een unieke lifestyle. Met een  
minimum aan modern roofvismateriaal op jacht in de wateren van de stad.  
Deze korte vissessies bieden een welkome pauze voor zowel jong als oud.
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4STREET THINKING

Hengelbouwers hebben steeds geprobeerd om bijna onverenigbare zaken met elkaar te combineren, een 
optimale mix van een strakke actie met voldoende gevoeligheid, genoeg spankracht voor het werpen, maar 
ook een gevoelige top om het kunstaas te voelen zwemmen en om het juist te kunnen presenteren. De actie 
moet zo zijn dat je ook tegenwoordige finesse-methoden in kunt zetten naast oudere methoden van het vissen 
met kunstaas. Dit alles is perfect gelukt met de ThinKing, de high-end 40 tons carbonblank is afgebouwd met 
de modernste, hoogwaardige Fuji geleideogen. De ergonomische, aan je handen aangepaste, uit kamferhout 
vervaardigde, edele handgreep die voorzien is van een Fuji molenhouder maakt het mogelijk om gecontroleerd 
en comfortabel te vissen. Carbon toevoegingen en fraaie sierwikkelingen completeren de vormgeving van deze 
King.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
13310 206 4street ThinKing 2,06 m 2 5 - 18 g 1,05 m 118 g Fuji® Fuji® 269,95

4STREET TRAVEL KING

Of je nu ruimte wilt besparen op je hengelkamer, in de kofferruimte van de auto of in je reiskoffer, de telesco-
pische uitvoering van de Travel King modellen maakt een zeer kleine transportlengte mogelijk. Beide modellen 
kenmerken zich door uitstekende werpeigenschappen en een fantastische actie. Een harde actie in combinatie 
met een gevoelige topactie maken een optimaal presenteren van het kunstaas mogelijk bij diverse methoden 
van kunstaasvissen en ze hebben genoeg reserve in huis om ook grotere roofvissen zeker te kunnen landen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
13210 240 4street Travel King 2,40 m 5 24 g 0,40 m 145 g extra fast 99,95

13210 241 4street Travel King 2,40 m 5 50 g 0,40 m 138 g extra fast 99,95

SPINHENGELS
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flashy silver

arkansas shiner

golden ice

lime

whity

pink lady

red head

green pumpkin chartreuse

ghost

firetiger

4STREET B-ASS SHAD

Deze slanke shad is vervaardigd uit Japans eco friendly materiaal, gezouten en voorzien van een speciale lokstof. Zelfs de kleinste bewegingen en een geringe hoeveel-
heid stroming laten dit kunstaas al verleidelijk bewegen. De kleine versie imiteert optimaal het kleine visbroed en staat garant voor goede vangsten aan baars, de grote-
re versie is geschikt voor het vissen op baars en snoekbaars.

Lengte Model Inhoud flashy silver green pumpkin chartreuse whity arkansas shiner ghost pink lady golden ice firetiger red head lime
9,15 cm 3.6 7 stuks 3337 001 3337 002 3337 003 3337 004 3337 005 3337 006 3337 007 3337 008 3337 009 3337 010
5,60 cm 2.2 10 stuks 3337 101 3337 102 3337 103 3337 104 3337 105 3337 106 3337 107 3337 108 3337 109 3337 110
6,10 cm 2.4 10 stuks 3337 201 3337 202 3337 203 3337 204 3337 205 3337 206 3337 207 3337 208 3337 209 3337 210

11,00 cm 4.4 5 stuks 3337 301 3337 302 3337 303 3337 304 3337 305 3337 306 3337 307 3337 308 3337 309 3337 310

firetiger green pumpkin

wit

Gewicht Haakmaat Haak firetiger green pumpkin wit
5 g 1/0 1 3139 001 3139 002 3139 003

10 g 1/0 1 3139 101 3139 102 3139 103

4STREET CHATTER

Bedoeld om grote wateroppervlakten effectief mee af te vissen. Het metalen blad 
laat dit franjekunstaas schudden en met veel trillingen door het water gaan en lokt 
zo menige roofvis naderbij. Baarzen maar ook snoeken zijn steevast geïnteresseerd 
in dit kunstaas. De chatterbait kan als extra nog van een shad voorzien worden om 
zo nog meer trillingen te veroorzaken.

SHADS

gold rush chartreuse

grape whity

Lengte Model Inhoud gold rush chartreuse grape whity
7,6 cm 3.0 7 stuks 3339 001 3339 002 3339 003 3339 004

4STREET B-ASS WAG

Deze uit Japans eco friendly materiaal vervaardigde, van zout en een speciale 
lokstof voorziene shad overtuigt door de speciale, door de Micro Collar veroor-
zaakte trillingen. De afzinkfase van het kunstaas wordt erdoor verlengd, waarbij 
de krachtige twisterstaart een flankende actie laat zien. Dit kunstaas is een abso-
lute baarsmagneet.

Nieuwe kleuren 

zander

baars

snoek

Inhoud Inhoud zander snoek baars
30 ml 30 ml 3906 001 3906 002 3906 003

4STREET PREDA FLAV

Speciale, na een lange testfase voor bepaalde roofvissen ontwikkelde geur-
stoffen voor gebruik op shads. Juist op sterk beviste wateren leveren deze 
lokstoffen extra aanbeten op en verleiden de nodige sceptische roofvissen tot 
een aanbeet.
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Q96 Q97Q97Q96

4STREET TUNGSTEN BALL JIG HEAD

Uit 97% tungsten vervaardigde ronde jigkop, die voorzien is van een extreem scherpe Japanse 
wedstrijdhaak. Voorzien van een kleine kunstaashouder en met de hand omwikkelde bevesti-
ging. De matte Black Powder Coating vermindert de afschrikkende werking in het water.

Code Haakmaat Gewicht Inhoud
3133 620 2 0,9 g 3 stuks

3133 621 2 1,8 g 3 stuks

3133 622 2 2,6 g 2 stuks

3133 623 2 3,5 g 2 stuks

3133 610 1 2,6 g 2 stuks

3133 611 1 3,5 g 2 stuks

3133 612 1 5,3 g 2 stuks

3133 613 1 7,2 g 2 stuks

3133 601 1/0 2,6 g 2 stuks

3133 602 1/0 3,5 g 2 stuks

3133 603 1/0 5,3 g 2 stuks

3133 604 1/0 7,2 g 2 stuks

3133 605 1/0 10,6 g 2 stuks

3133 630 2/0 3,5 g 2 stuks

3133 631 2/0 5,3 g 2 stuks

3133 632 2/0 7,2 g 2 stuks

3133 633 2/0 10,6 g 2 stuks

3133 640 3/0 3,5 g 2 stuks

3133 641 3/0 5,3 g 2 stuks

3133 642 3/0 7,2 g 2 stuks

3133 643 3/0 10,6 g 2 stuks

4STREET TUNGSTEN SHAKEDOWN BALL JIG HEAD

Speciale, uit 97% tungsten vervaardigde, ronde Shakedown jigkop welke het 
in de nabijheid van de bodem delicaat vissen met in loodrechte positie spelen-
de kunstaassoorten mogelijk maakt. Uitgevoerd met een extreem bestendige 
en scherpe haak. Door het hogere soortelijk gewicht van het materiaal zijn 
tungsten gewichten circa 50% kleiner dan vergelijkbare, uit lood vervaardigde 
gewichten.

Code Haakmaat Gewicht Inhoud
3133 520 2 3,5 g 2 stuks

3133 521 2 5,3 g 2 stuks

3133 522 2 7,2 g 2 stuks

3133 523 2 10,6 g 1 stuks

3133 510 1/0 3,5 g 2 stuks

3133 511 1/0 5,3 g 2 stuks

3133 512 1/0 7,2 g 2 stuks

3133 513 1/0 10,6 g 1 stuks

4STREET DROP SHOT HOOK

De 4Streer Drop Shot Hook is een dunne dropshothaak met een 
speciaal model, waarmee je het aas op natuurlijke wijze kunt 
presenteren en dat meer gehaakte vissen oplevert bij het zetten 
van de haak. De reden hiervoor is de unieke ‘bait holder coating’ 
in de bocht van de haak, waardoor de softbait niet meer zo snel 
kan verschuiven en langer in de juiste positie blijft. Het oog van 
de 4Streer Drop Shot haak is gesoldeerd en heeft geen opening, 
waardoor je ook zeer dun onderlijnmateriaal kunt gebruiken.

Code Maat Haakmaat Haak Kleur
4469 001 small 4 8 dg black red

4469 002 medium 1 8 dg black red

4469 003 large 2/0 6 dg black red

JIGKOPPEN

4STREET OFFSET HOOK

De 4Street Offset Hook is een offset-haak met 
een ‘wide gape’ haakbocht, om zacht aas zonder 
kinken nog natuurlijker en stabieler lopend aan 
te kunnen bieden. De reden hiervoor is de unieke 
‘bait holder coating’ in de bocht van de haak, 
waardoor de softbait niet meer zo snel kan ver-
schuiven en langer in de juiste positie blijft. Het 
oog van de 4Streer Offset haak is gesoldeerd en 
heeft geen opening, waardoor je ook zeer dun 
onderlijnmateriaal kunt gebruiken.

Code Maat Haakmaat Haak Kleur
4469 101 x-small 4 8 dg black red

4469 102 small 2 8 dg black red

4469 103 medium 1/0 6 dg black red

4469 104 large 2/0 6 dg black red

4469 105 x-large 3/0 5 dg black red
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Q98 Q99Q98 Q99

4STREET TUNGSTEN BULLET WEIGHT

Hoogwaardig verwerkte bullet weights uit 97% tungsten voor diverse monta-
ges zoals de Texas en Carolina rig. Een kunststof doorvoer en gepoleiste lijnvoe-
ring voorkomen het beschadigen van de onderlijn. Door het hogere soortelijk 
gewicht van het materiaal zijn de tungsten gewichten cica 50% kleiner dan uit 
lood vervaardige werpgewichten.

Code Gewicht Inhoud
3133 001 1,8 g 3 stuks

3133 002 3,5 g 3 stuks

3133 003 5,3 g 3 stuks

3133 004 7,2 g 2 stuks

3133 005 10,6 g 2 stuks

4STREET TUNGSTEN CHEBURASHKA SINKER

Deze uit 97% tungsten vervaardigde Cheburashka gewichten kunnen voor 
practisch elk haaktype geplaatst worden, daarvoor wordt simpelweg de klem-
connector eruit getrokken en de juiste haak aangebracht. Door de beweeglijk-
heid van de haak kun je shads veel verleidelijker presenteren en roofvissen zoals 
baars en snoekbaars ertoe aanzetten om het kunstaas te grijpen. Door het 
hogere soortelijk gewicht van het materiaal zijn de tungsten gewichten circa 
50% kleiner dan vergelijkbare, uit lood vervaardigde gewichten.

Code Gewicht Inhoud
3133 101 2,0 g 3 stuks

3133 102 5,0 g 3 stuks

3133 103 7,0 g 2 stuks

3133 104 10,0 g 2 stuks

4STREET TUNGSTEN SPLIT SHOT

Je kunt snel en eenvoudig verzwaring aanbrengen bij onderlijnsystemen 
door dit materiaal rond de lijn te wikkelen in plaats van loodhagels op de lijn 
te klemmen, het gebruikte onderlijnmateriaal zal hierdoor ook minder snel 
beschadigen. Vervaardigd uit tungsten-harsmateriaal.

Code Gewicht Inhoud
3133 202 1,0 g 5 stuks

3133 203 2,2 g 4 stuks

4STREET DROP SHOT WEIGHT

Druppelvormig dropshotgewicht welke door de speciale oppervlaktestructuur 
optimaal grip heeft op de bodem. Door het Quick Change connectorsysteem 
is het verwisselen van het gewicht aan de onderlijnmontage zonder verdere 
knopen mogelijk.

Code Gewicht Inhoud Kleur
6281 001 3,5 g 4 stuks matzwart

6281 002 5,0 g 4 stuks matzwart

6281 003 7,0 g 4 stuks matzwart

6281 004 10,0 g 3 stuks matzwart

6281 005 14,0 g 3 stuks matzwart

6281 006 21,0 g 2 stuks matzwart

rood

zwart

Model Inhoud rood zwart
6 mm 8 stuks 6698 001 6698 002
8 mm 8 stuks 6698 003 6698 004

4STREET FORCE BEAD

Magnetische metalen kogels welke een aantrekkelijk en ander geluid geven 
dan glazen kralen. Op sterk beviste wateren is het gebruik van deze Force 
Beads vaak de inleiding tot fraaie vangstsuccessen.

SPECIALE LODEN

rood

zwart

Model Inhoud rood zwart
6 mm 15 stuks 6698 101 6698 102
8 mm 12 stuks 6698 103 6698 104

10 mm 10 stuks 6698 105 6698 106

4STREET GLASS BEAD

Glazen kralen met facetten voor het opwekken van aanlokkende geluiden bij 
het vissen met de Texas en Carolina rig.
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Q100 Q101Q100 Q101

4STREET RUBBER STOP

Code Model Inhoud Kleur
6698 201 small 9 stuks zwart

6698 202 medium 9 stuks zwart

6698 203 large 9 stuks zwart

4STREET RUBBER T-STOP

Extra zacht plastic voor de perfecte bevestiging van patroonloodgewichten op 
de lijn zoals bij het gebruik van de Carolina rig.

Code Model Inhoud Kleur
6698 401 small 15 stuks zwart

6698 402 large 15 stuks zwart

4STREET SMART PEG

Hulpmiddel om Carolina en Texas bullet weights perfekt te fixeren.

Code Model Inhoud Kleur
6698 301 small 1 stuks zwart

6698 302 large 1 stuks zwart

ONDERLIJNMATERIAAL

4STREET HOODIE

Materiaal: 80% Katoen, 
20% Polyester. Gram 
weight: 220 g/m²

Code Maat Kleur Adv. pr. €
8498 101 S antraciet 49,95

8498 102 M antraciet 49,95

8498 103 L antraciet 49,95

8498 104 XL antraciet 49,95

8498 105 2XL antraciet 49,95

8498 106 3XL antraciet 49,95

4STREET T-SHIRT

Materiaal: 100% Katoen. Gram weight: 180 g/m²

Code Maat Kleur Adv. pr. €
8498 001 S antraciet 14,95

8498 002 M antraciet 14,95

8498 003 L antraciet 14,95

8498 004 XL antraciet 14,95

8498 005 2XL antraciet 14,95

8498 006 3XL antraciet 14,95

4STREET ARM OUT
Een 410 cm lange, telescopische landingsnetsteel die zeer compact kan worden ingeklapt tot 70 cm en gemaakt is van UTS-12 carbon. Door de solide scharnier ver-
binding kan de 4treet Arm Out gemakkelijk met een vloeiende beweging van één hand worden uitgeklapt. De lengte van 410 cm zorgt er ook voor dat je bij hoge 
kademuren of andere bouwwerken genoeg steellengte hebt om vis te landen. Het rubber gecoate net zorgt ervoor dat de vis veilig en zonder beschadigingen uit het 
water wordt gehaald en haken er niet in vasthaken. De elastische voorzijde tussen de twee armen van het net is uitgerust met een speciaal ontwikkelde reflectorstrip 
zodat je vis ook veilig in het donker kunt landen. De grote van het frame is 50 cm en de diepte van het net is ook 50 cm. De verbinding van net en landingsnetsteel is 
met schroefdraad dus andere netten kunnen hier ook op geschroefd worden. Door middel van de riemclip is hij makkelijk te transporteren tijdens het vissen.

Code Lengte Breedte Hoogte Materiaal Tr.-Lengte Mesh Adv. pr. €
7020 350 1,55 - 4,10 cm 50 cm 50 cm Carbon Handle / Rubber Net 0,60 m 10 x 6 mm 59,95

4STREET ROD CASE

Passend bij de 4Street range hebben we nu een praktische hengelkoffer ontwikkeld, die niet 
alleen de kostbare vracht aan hengels en werpmolens beschermt, maar ook de combinaties kant-
en-klaar gemonteerd naar de oever transporteert. Dit inclusief het belangrijkste kunstaas en klein 
materiaal, waarvoor in de beide tassen aan de buitenzijde voldoende plaats is. Beschikbaar in drie 
formaten. Materiaal: 600D Nylon PU-Coated (binnenzijde)

Code Lengte Ø Hoogte Gewicht Kleur Adv. pr. €
8531 001 115 cm 7 cm 19 cm 970 g zwart 39,95

8531 002 140 cm 8 cm 20 cm 1100 g zwart 44,95

8531 003 160 cm 8 cm 20 cm 1100 g zwart 49,95
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Q102 Q103Q102 Q103

4STREET PUSHER BAG DELUXE

De ideale tas voor een spontane trip aan het viswater. Deze schoudertas met verstelbare riem biedt genoeg ruimte voor het bewaren van alle benodigde vismaterialen. 
Twee ruimen vakken binnenin, een vak aan de buitenkant met ritssluiting en nog een snel toegankelijk vak aan de buitenkant. Speciaal PVC materiaal met carbonop-
pervlak, waterafstotend. Voorzien van een waterdichte ritssluiting. Materiaal: Nylon

Code Breedte Hoogte Diepte Kleur Adv. pr. €
8810 002 19 cm 23 cm 5 cm zwart 21,95

4STREET SLING BAG DELUXE

Praktische, moderne sling bag in druppelvorm voor een optimale verdeling van de materialen en een goede gewichtsverdeling dicht bij het lichaam voor het street 
fishen. Verstelbare, extra gevoerde schouderriem, vervaardigd van hoogwaardig PVC-materiaal met carboneffect, zeer robuust en waterafstotend. Voorzien van een 
waterdichte ritssluiting. Materiaal: Nylon

Code Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8810 102 30 cm 45 cm zwart 44,95

4STREET PUSHER BAG

De ideale tas voor een spontane trip aan het viswater. Deze schoudertas met verstelbare riem biedt genoeg ruimte voor het bewaren van alle benodigde vismaterialen. 
Twee ruimen vakken binnenin, een vak aan de buitenkant met ritssluiting en nog een snel toegankelijk vak aan de buitenkant. Materiaal: Vervaardigd van robuust 600D 
polyester

Code Breedte Hoogte Diepte Kleur Adv. pr. €
8810 001 19 cm 23 cm 5 cm camouflage 14,95

TASSEN

4STREET SLING BAG

Praktische, moderne sling bag in druppelvorm voor een optimale verdeling van de materialen en een goede gewichtsverdeling dicht bij het lichaam voor het street 
fishen. Verstelbare, gevoerde schouderriem, vervaardigd van robuust 600D polyestermateriaal. Materiaal: Vervaardigd van robuust 600D polyester

Code Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8810 101 30 cm 45 cm camouflage 29,95
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4STREET RAPPER CAP

Materiaal: 100% Katoen

Code Maat Kleur Adv. pr. €
9788 081 uni zwart 9,95

4STREET HEADLAMP

Zeer felle hoofdlamp met een maximale lichtopbrengst van 220 lumen en een 
bereik van 110 meter. Met de 'sidespots' kan de visplek en het te betreden terrein 
op een aangename manier uitgelicht worden. Comfortabel te dragen met een 
zweetbestendige en verstelbare hoofdband. Verstelbare hoofdlamp. Bestand tegen 
natte omstandigheden: Waterdicht tot IPX6 niveau, rood licht, SOS, B-Safe modus. 
Batterijen: 3x AAA (niet inbegrepen)

Code Adv. pr. €
9896 010 22,95

4STREET SUNGLASSES

De moderne zonnebrillen zijn met polariserende glazen uitgerust.

Code Kleur Adv. pr. €
8910 101 blauw 26,95

4STREET SUNGLASSES

De moderne zonnebrillen zijn met polariserende glazen uitgerust.

Code Kleur Adv. pr. €
8910 102 grijs 26,95

STICKER 4STREET

Code Breedte Hoogte
9949 085 14,8 cm 7,2 cm

PETTEN

Mr. Pike – “Traditioneel snoekvissen geperfectioneerd”
Onze nieuwe producten van “Mr. Pike“ is dé range voor alle doorgewinterde roofvissers die graag met 
doodaas vissen op grote vis.
In deze range vind je een ‘no nonsens’ assortiment van kant en klare snoekonderlijnen gemaakt van Multi-
strand American Fishing Wire (AFW), het beste materiaal beschik- baar, gecoat met een onopvallende 
‘Camo’ coating. Dit materiaal is een derde dunner dan conventionele stalen onderlijnen en past zich perfect 
aan aan de waterkleur en bodem, wat resulteert in een duidelijke stijging in vangsten als je dit vergelijkt 
met zwart gekleurde lijn.
De range wordt verder aangevuld met corresponderend klein materiaal en een volledig assortiment van uit-
gebalan- ceerde dobbers voor elke aas grootte en type van presen- tatie. Deze speciale product lijn wordt 
verder gecomple- menteerd door vier zeer bijzondere hengels voor snoek en snoekbaars voor zowel vanaf 
de oever als vanuit de boot. En, niet te vergeten, kleding en praktische tassen om al je onderlijnen, opge-
tuigde hengels, klein materiaal en doo- daas in op te bergen.

‘Mr. Pike is dé range voor alle doorgewinterde roofvissers die graag met 
doodaas vissen op grote vis – een klassieke manier in een moderne jas en perfect 

uitgevoerd. Dat is waar het bij “Mr. Pike” om draait.
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MR. PIKE STANDARD BOAT

Een typische hengel voor het slepend vissen! De krachtige ruggengraat en de parabolische actie garanderen 
dat u uw aasvis niet verliest tijdens de worp. De Mr. Pike Standard Boat is allesbehalve standaard. Het is een 
unieke hengel, gemaakt voor het vissen met de werpreel dus voorzien van een trigger greep. Dankzij zijn 
prachtige blank buigt deze drie meter lange hengel mooi tot in de handgreep, maar is strak genoeg om een 
gehaakte roofvis voldoende weerstand te bieden. Hierdoor neemt het aantal losschieters drastisch af. Uitge-
voerd met tien geleideogen en een handgreep in kruk en EVA. Extra’s: lijnclip.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Adv. pr. €
14805 300 Mr. Pike Standard Boat 3,00 m 2 250 g / 3,5 lb 1,56 m 305 g 1-2,5 94,95

MR. PIKE CLASSIC BOAT STANDARD

Een typische hengel voor het slepend vissen op snoek met een snoekdobber en een vrijloopwerpmolen, maar 
ook zeer geschikt voor het slepend vissen met planer boards en groot kunstaas. Met als basis de populaire 
blank van de Mr. Pike Classic Boat, hebben we nu op veler verzoek ook de Mr. Pike Classic Boat Standard uit-
gebracht in een uitvoering voor de werpmolen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14825 300 Mr. Pike Classic Boat Standard 3,00 m 2 250 g / 3,5 lbs 1,56 m 305 g 99,95

MR. PIKE OLD SCHOOL ZANDER

Natuurlijk mag een snoekbaarshengel niet ontbreken 
in onze doodaasreeks. De Mr. Pike Old School Zander 
is een hengel in ‘Nederlandse stijl’, met lengtes van 
2,70 en 3 meter. De blank is extreem gevoelig, wat 
van zeer groot voordeel is als u ook de allervoorzich-
tigste aanbeten wilt registreren. Ook de buiging is 
bijzonder: ze laat u toe om goed te werpen zonder 
dat u het aas verliest tijdens de worp en vangt de 
zachte actie de typische stompende bewegingen van 
de snoekbaars tijdens de dril goed op. Uitgevoerd 
met zes en zeven geleideogen en een handvat in 
kurk/EVA, met geïntegreerde molenhouder. Extra’s: 
lijnclip.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Adv. pr. €
14815 270 Mr. Pike Old School Zander 2,70 m 2 5 - 20 g 1,41 m 137 g 0,4-0,8 79,95

14815 300 Mr. Pike Old School Zander 3,00 m 2 5 - 20 g 1,56 m 152 g 0,4-0,8 89,95

ROOFVISHENGELS
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MR. PIKE CLASSIC BANK

Alsof ze met de hand gemaakt zijn: klassiek, eenvoudig en met een perfecte actie – de Mr. Pike Classic Bank! 
Een typische snoekhengel in Engelse stijl, voor alle visserijen met dode aasvissen. Of u nu op afstand vist met 
schuiflood of vlak onder de kant met een goed uitgebalanceerde dobbermontage, de Classic Bank doet wat 
hij moet doen. Zijn actie is werkelijk perfect, zacht genoeg om probleemloos te werpen zonder dat u de aas-
vis verliest,  stijf genoeg om de haak te kunnen zetten (zelfs op grotere afstanden) en  genoeg power om de 
grootste vissen te drillen. De eenvoudige carbonblank van 3,60 meter is voorzien van vijf long-cast geleideogen 
en ligt perfect in de hand (en in de steun!) dankzij de slanke handgreep. Extra’s: lijnclip.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht PE Class Adv. pr. €
14800 360 Mr. Pike Classic Bank 3,60 m 2 200 g / 3,5 lbs 1,86 m 358 g 1-2,5 99,95

MR. PIKE CLASSIC MASTER

Of je nu op de bodem vist met een wartellood, een afhouder en een dode aasvis of met een dobber vist met 
behoorlijk wat verzwaring op de lijn, de blank van een snoekhengel moet dit aan kunnen zonder dat de aasvis 
verloren gaat tijdens de worp. Daarnaast moet je ook nog eens de haken goed kunnen zetten, zelfs over grote 
afstanden. De Mr. Pike Classic Maser met een traditionele kurken handgreep en UK geleideogen komt aan al 
deze wensen tegemoet.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14820 360 Mr. Pike Classic Master 3,60 m 2 200 g / 3 lbs 1,86 m 345 g 179,95

ROOFVISHENGELS
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MR. PIKE THE RELEASER
Twee topwerpmolens met een vrijloopsysteem die precies dat doen wat u 
ervan verwacht: zonder weerstand lijn afgeven op het belangrijkste moment 
van de visdag, de aanbeet. Daarom hebben wij deze molens uit de Mr. Pike 
reeks dan ook ‘The Releaser’ genoemd, omdat ze de lijn vrijlaten wanneer 
dat nodig is. De weerstand van de vrijloop kan worden afgesteld al naarge-
lang de stroming en de wind. Deze werpmolen komt beschikbaar in twee 
maten: de compacte 420 voor het lichte roofvissen met aasvissen op snoek-
baars of paling en de 460 voor de zwaardere visserij op snoek met dobbers 
of schuiflood. Voorzien van vier hoogstaande RVS-kogellagers en een revo-
lutionair opspoelsysteem dat garant ervoor staat dat de lijn perfect op de 
metalen verwerpspoel komt te liggen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Elektronisch uitgebalanceerde lichtgewicht rotor (LWR)
 · Fijn instelbare slip voorop
 · Fijn instelbaar vrijloopsysteem
 · Anti-kink lijnrol
 · Robuust Power-binnenwerk
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · Reservespoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0545 420 420 140 / 0,25 5,0:1 69 cm 4 4 kg / 8,8 lbs 187 g 79,95

0545 460 460 300 / 0,35 4,6:1 88 cm 4 7 kg / 15,4 lbs 459 g 89,95

Passende reservespoelen vindt u in onze online shop.

MR. PIKE PENCIL SLIDER

Bent u op zoek naar de beste dobber voor het vissen met een dode aasvis? 
Zoek niet verder, het is de Mr. Pike 'Pencil Slider’! Glijdt optimaal over de lijn, 
verplaatst amper water en is perfect zichtbaar onder alle omstandigheden. 
Wat wil een roofvisser nog meer? Gemaakt in Duitsland van onverwoestbaar 
Rohacell.

Code Lengte Breekst. Kleur
5240 001 95 mm 10 g zwart

5240 002 135 mm 20 g zwart

5240 003 170 mm 30 g zwart

MR. PIKE FAT SLIDER

De Mr. Pike 'Fat Slider’  is een typische inline-dobber  gemaakt voor de visserij 
op snoek en is door zijn speciale vorm extreem stabiel in golven en wind. Hij is 
daarbij ook zeer goed zichtbaar. Door zijn kleine en compacte lichaam, drijft de 
dobber als geen ander, wat hem tot een echte alleskunner maakt. Gemaakt in 
Duitsland van onverwoestbaar Rohacell.

Code Lengte Breekst. Kleur
5241 001 155 mm 10 g zwart

5241 002 165 mm 20 g zwart

5241 003 175 mm 30 g zwart

MR. PIKE DRIFT FLOAT

Eindelijk: een drifdobber met een zeiltje en een houder voor een breekstaafje. 
De Mr. Pike 'Drift Float’ is een schuifdobber met een vervangbaar en stabiel 
plastic zeiltje, dat u er ook af kunt halen. Gemaakt in Duitsland van onver-
woestbaar Rohacell.

Code Lengte Breekst. Kleur
5242 001 125 mm 20 g zwart

5242 002 125 mm 30 g zwart

5242 003 125 mm 40 g zwart

MR. PIKE PENCIL LOADED

Soms zit er voor snoekvissers niets anders op: door het vele wier moeten ze 
hun dode aasvis zwevend aanbieden. Dan komt de Mr. Pike 'Pencil Loaded' tot 
zijn recht. Gemaakt in Duitsland van onverwoestbaar Rohacell. Loodvrij!

Code Lengte Breekst. Kleur
5243 001 150 mm 8 / 12 g zwart

ROOFVISDOBBERS
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MR. PIKE ZANDER

De tweede traditionele snoekbaarsdob-
ber in de Mr. Pike range. Geproduceerd 
volgens de specificaties van Nederlandse. 
Extra lange verwisselbare antennesnoek-
baarsexperts. Met robuuste oogjes aan 
de zijkant waardoor de lijn perfect kan 
glijden en een verwisselbare antenne voor 
een betere zichtbaarheid over grotere 
afstanden. Beschikbaar met een draagver-
mogen van 3, 4 en 5 gram.

Code Lengte Gewicht Breekst. Inhoud Kleur
5236 001 360 mm 3 g 3 g 1 stuks zwart

5236 002 360 mm 4 g 4 g 1 stuks zwart

5236 003 360 mm 5 g 5 g 1 stuks zwart

MR. PIKE INLINE TUBE

Deze modern vormgegeven dobber 
waarin een breekstaafje geplaatst kan 
worden is speciaal ontworpen voor het 
vissen op grote roofvis in de nachtelijke 
uren. De dobber schuift goed over de 
lijn en is geschikt voor het vissen op 
alle waterdiepten, de sportvisser kan 
hiermee snel reageren op veranderende 
omstandigheden. Als aanvulling heeft 
het drijflichaam een ruime bevestigings-
mogelijkheid voor een breekstaafje, 
hiermee is de dobber ook ‘s nachts 
goed zichtbaar over grote afstanden. 
De conische vorm maakt dat de dobber 
uitstekende werpeigenschappen heeft, 
hiermee onderscheidt ze zich eveneens 
als perfecte roofvisdobber.

Code Lengte Gewicht Inhoud Kleur
5237 001 240 mm 25 g 1 stuks zwart

5237 002 250 mm 30 g 1 stuks zwart

5237 003 260 mm 40 g 1 stuks zwart

MR. PIKE PIKEWAGGLER

Code Lengte Breekst. Inhoud Kleur
5234 001 24 cm 8 g 1 stuks zwart

5234 002 25 cm 10 g 1 stuks zwart

5234 003 26 cm 15 g 1 stuks zwart

MR. PIKE PENCIL

Een typische Engelse snoekdobber voor het vissen 
met dode aasvissen op de bodem. De Mr. Pike Pencil 
is onverzwaard en heeft een draagvermogen van juist 
10 gram. De montage is zo afgesteld dat de aasvis op 
de bodem ligt en het stuitje de Mr. Pike Pencil half uit 
het water laat steken. Wanneer een vis het aas pakt, 
dan verdwijnt de dobber onder water of ze komt 
omhoog, gaat plat liggen en verdwijnt alsnog in de 
diepte. Made in Germany van Rohacell, de dobber is 
goed zichtbaar over grote afstanden.

Code Lengte Breekst. Inhoud Kleur
5235 001 200 mm 10 g 1 stuks zwart

MR. PIKE ZANDER DOBBER

Een Nederlandse klassieker! Een 
getrouwe reproductie van de meest 
geliefde snoekbaarsdobber onder 
Nederlandse experts. Staat als een huis 
in de wind maar geeft toch de meest 
voorzichtige aanbeten door van deze 
wantrouwige rovers. Innovatief: u 
kunt een breekstaafje monteren op de 
gevoelige antenne. Gemaakt in Duits-
land van onverwoestbaar Rohacell.

Code Lengte Breekst. Kleur
5245 001 280 mm 3 g zwart

5245 002 280 mm 4 g zwart

5245 003 280 mm 5 g zwart

MR. PIKE TROLLING DOBBER

Een must voor elke ervaren snoekvisser: de Mr. Pike 'Trolling Float'! Deze ideale 
dobber voor het slepend vissen met aasvissen achter de boot is voorzien van 
een speciaal mechanisme dat de lijn vastklemt, zodat de hoofdlijn niet door 
de dobber schuift als er druk op komt te staan. Zo weet u zeker dat uw aasvis 
altijd op de gewenste diepte blijft en niet naar boven kruipt! Gemaakt in Duits-
land van onverwoestbaar Rohacell.

Code Lengte Breekst. Kleur
5244 001 125 mm 30 g zwart

5244 002 125 mm 40 g zwart

MR. PIKE CAMO COATED LEADER MATERIAL

Met American Fishing Wire brengt Mr. Pike stalen onderlijnmateriaal in 
camouflagekleuren op de markt  dat tot 30 procent dunner is dan vergelijk-
bare, met nylon beklede materialen. Het staaldraad is nagenoeg onzichtbaar 
tegen de bodem . Tijdens het testen bleek overduidelijk dat vissers die met een  
onderlijn van dit gecamoufleerde materiaal visten meer en grotere vissen vingen 
dan vissers met standaard onderlijn materiaal. Mr. Pike 'Camo Leader' Materiaal 
wordt in diverse trekkrachten verkocht op spoelen van 10 meter – ideaal voor 
de visserij op paling, snoekbaars en snoek.

Code Lengte Breeksterkte Kleur
2355 001 10 m 7 kg / 15 lbs camouflage

2355 002 10 m 9 kg / 20 lbs camouflage

2355 003 10 m 14 kg / 30 lbs camouflage

MR. PIKE SLEEVES

Topklasse stalen onderlijn met originele American Fishing Wire sleeves die 
precies de goede diameter hebben. De beste sleeves op de markt, die ook los 
verkrijgbaar zijn in onze Mr. Pike-reeks.

Code Model Ø Inhoud Kleur
6415 084 S 0,84 mm 50 stuks matzwart

6415 119 M 1,19 mm 50 stuks matzwart

6415 140 L 1,40 mm 50 stuks matzwart

6415 180 XL 1,80 mm 50 stuks matzwart

ROOFVISDOBBERS
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MR. PIKE BAIT POP UP KIT

Drie slimme drijvers waarmee u alle kanten op kunt. Met de ronde bal kunt 
u complete dode aasvissen aanbieden, de halve bal is bedoeld voor halve 
aasvissen of voor grote stukken vis die u verleidelijk boven de bodem wil laten 
zweven. Het druppelvormige drijvertje laat u toe om kleine aasvis te presen-
teren. Met het geïntegreerde pen kunt u de 'Bait Pop Ups' snel en eenvoudig 
monteren.

Code Inhoud Kleur
6240 001 3 stuks rood

MR. PIKE ONDERLIJN VOOR DOBBERVISSERIJ

Float Rig Leader – kant-en-klare montages voor het dobber vissen met een 
dode aasvis, gemaakt met haken van carbonstaal die aan onze onopvallende 
staaldraad met een trekkracht van 30 lb (14 kg) zijn bevestigd. Om een hoge 
kwaliteit te garanderen is elke sleeve met de hand dichtgeknepen én gecheckt 
op treksterkte.

Code Haakmaat Haak Lengte Breeksterkte Kleur
4271 001 1, 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

4271 005 1, 2 1 50 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

MR. PIKE ONDERLIJN VOOR DOBBERVISSERIJ

Float Rig Leader – kant-en-klare montages voor het dobber vissen met een 
dode aasvis, gemaakt met haken van carbonstaal die aan onze onopvallende 
staaldraad met een trekkracht van 30 lb (14 kg) zijn bevestigd. Om een hoge 
kwaliteit te garanderen is elke sleeve met de hand dichtgeknepen én gecheckt 
op treksterkte.

Code Haakmaat Haak Lengte Breeksterkte Kleur
4271 002 6 1 50 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

4271 003 4 1 50 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

4271 004 2 1 50 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

MR. PIKE ONDERLIJN VOOR DOBBERVISSERIJ

Float Rig Leader – kant-en-klare montages voor het dobber vissen met een 
dode aasvis, gemaakt met haken van carbonstaal die aan onze onopvallende 
staaldraad met een trekkracht van 30 lb (14 kg) zijn bevestigd. Om een hoge 
kwaliteit te garanderen is elke sleeve met de hand dichtgeknepen én gecheckt 
op treksterkte.

Code Haakmaat Haak Lengte Breeksterkte Kleur
4271 006 1, 4+4 3 50 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

MR. PIKE ONDERLIJN VOOR DOBBERVISSERIJ

Float Rig Leader – kant-en-klare montages voor het dobber vissen met een 
dode aasvis, gemaakt met haken van carbonstaal die aan onze onopvallende 
staaldraad met een trekkracht van 30 lb (14 kg) zijn bevestigd. Om een hoge 
kwaliteit te garanderen is elke sleeve met de hand dichtgeknepen én gecheckt 
op treksterkte.

Code Model Haakmaat Haak Lengte Breeksterkte Kleur
4271 007 Claw Hook 1, 1/0 2 50 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

MR. PIKE UNIVERSELE ONDERLIJN

Mr. Pike Universal Leader - kant-en-klare montages voor het vissen met de 
dobber of met schuiflood op de bodem, gemaakt met haken van carbonstaal 
die aan onze onopvallende staaldraad met een trekkracht van 30 lb (14 kg) zijn 
bevestigd. Om een hoge kwaliteit te garanderen is elke sleeve met de hand 
dichtgeknepen én gecheckt op treksterkte.

Code Haakmaat Haak Lengte Breeksterkte Kleur
4272 001 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

4272 002 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

4272 003 8 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

4272 004 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

STALEN ONDERLIJNEN

MR. PIKE LONG CAST VOORSLAG

Mr. Pike Long Cast Leader – kant-en-klare montages voor het vissen met de 
dobber of met schuiflood op de bodem op stekken waar u ver moet wer-
pen. Ze zijn gemaakt met haken van carbonstaal die aan onze onopvallende 
staaldraad met een trekkracht van 30 lb (14 kg) zijn bevestigd. Om een hoge 
kwaliteit te garanderen is elke sleeve met de hand dichtgeknepen én gecheckt 
op treksterkte.

Code Model Haakmaat Haak Lengte Breeksterkte Kleur
4273 001 Claw Hook 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

4273 002 Claw Hook 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

4273 003 Claw Hook 8 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

4273 004 Claw Hook 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

MR. PIKE BOTTOM RIG LEADER

Bottom Rig Leader - kant-en-klare montages voor het vissen met schuiflood op 
de bodem. Ze zijn gemaakt van  haken van carbonstaal die aan onze onop-
vallende staaldraad met een trekkracht van 30 lb (14 kg) zijn bevestigd. Om 
een hoge kwaliteit te garanderen is elke sleeve met de hand dichtgeknepen én 
gecheckt op treksterkte.

Code Haakmaat Haak Lengte Breeksterkte Kleur
4274 001 6, 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

4274 002 8, 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camouflage

4274 003 4, 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs camouflage
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MR. PIKE LEDGER BOOM

Elke sportvisser die een dode aasvis zonder vuil en goed zichtbaar 
op de bodem aan wil bieden aan de roofvissen, kan niet zonder 
een goede afhouder. Met de Mr. Pike Ledger Boom blijft de lijn vrij 
boven obstakels, waarbij de lijn ook zonder weerstand mee gege-
ven kan worden wanneer een vis het aas pakt.

Code Lengte Maat Inhoud Kleur
6207 001 17 cm XL 1 stuks zwart

MR. PIKE DROP BACK INDICATOR

Zelfs grote snoek kan soms het aas erg voorzichtig pakken! Vaak spelen ze alleen maar met de aasvis, waarbij ze zich nauwelijks van de plek verroeren. De Mr. Pike 
Drop Back Indicator voorkomt dat deze vissen ongezien je aas pakken! Een waakzame beetverklikker waarmee je niets mist. Ze wordt gemonteerd op de achterste 
hengelsteun. De draaibare connector past op elke diameter hengelsteun. De beetverklikker bestaat uit een plastic ei dat geopend kan worden en waaraan je al dan niet 
gewichtjes toe kunt voegen, afhankelijk van de wind en de stroming. De arm kan vrij bewegen en signaleert daarmee zowel aanbeten waarbij de roofvis van je weg 
zwemt als op je toe komt zwemmen. Een fijn afstelbare plastic klem kan aangepast worden aan de diameter van de hoofdlijn, hiermee verzeker je er van dat de lijn 
zonder weerstand vrij komt. Voorzien van een opening voor een breekstaafje. Inclusief: twee plastic beetverklikkers met lijnklemmen (helderwit en fluorescerend oran-
je), drie contragewichten en een roestvrij stalen stang met een schroef- klemverbinding.

Code Lengte Gewicht Inhoud Kleur Adv. pr. €
6750 001 37 cm 73 g 1 stuks fluo orange/bright white 19,95

MR. PIKE STOPPER BEADS BIG

Extra grote zwarte rubber kralen, met een klein gat voor het perfect afstoppen 
van de Mr. Pike Ledger Booms. Maar ook zeer goed te gebruiken als bescher-
ming voor de knoop tegen wartels en lood.

Code Ø Maat Inhoud Kleur
3117 005 1,2 mm XL 8 stuks zwart

MR. PIKE FLOAT STOPS SILICONE

Het is niet altijd gemakkelijk om ook grote dobbers op de juiste diepte af te 
stellen en dat is de reden waarom siliconen stoppertjes van hoge kwaliteit een 
must zijn. De zwarte Mr. Pike 'Float Stops' zijn hiervoor de perfecte oplossing. 
Ze zijn geschikt voor zowel nylon als gevlochten lijn en passen perfect bij lijn-
diktes van 0,20 – 0,35 mm, , 0,30mm - 0,60 mm

Code Model Ø Inhoud Kleur
3117 001 L 0,20 - 0,35 mm 20 stuks zwart

3117 002 XL 0,30 - 0,60 mm 10 stuks zwart

SWINGERS

MR. PIKE WABIKI SPOTTY

De aanbeet, het grote moment! Met de Mr. Pike 'Spotty' zit je goed.  Dit kleu-
rige 'vinnetje' trekt de aandacht van rovers aan. Daarnaast kan de 'Spotty’ als 
een stopper worden gebruikt om ervoor te zorgen dat dode aasvis goed op de 
haak blijft zitten tijdens de worp. We hebben ook ondervonden dat de roofvis-
sen het als mikpunt gebruiken bij de aanval!

Code Maat Inhoud Kleur
3113 001 XL 20 stuks UV colours

MR. PIKE LOODVRIJ WERPGEWICHT

Volledig loodvrij! De Mr. Pike 'Slide Sinkers' zijn gewichtjes die u op twee 
manieren op de hoofdlijn kunt zetten.  Als een glijdend gewicht, waardoor er 
geen weerstand is bij een aanbeet of vast door middel van de meegeleverde 
siliconenslang. Deze schuift u op de hoofdlijn waarna u de Slide Sinker  vast 
kunt zetten op de gewenste afstand.

Code Gewicht Inhoud Kleur
6233 006 6 g 3 stuks zwart

6233 010 10 g 3 stuks zwart

6233 015 15 g 3 stuks zwart

6233 020 20 g 3 stuks zwart
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MR. PIKE ONDERLIJNKIT

Een doe-het-zelfkit voor snoekvissers die van kwaliteit en innovatie houden 
maar flexibel willen blijven. De Mr. Pike 'Rigging Kit’ bevat de ideale dreggen 
voor het vissen met een dode aasvis samen met de juiste maat sleeves en lijn 
om een onopvallende onderlijn te maken.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
6208 000 4 12 stuks camouflage

6208 001 6 12 stuks camouflage

6208 002 8 12 stuks camouflage

6208 003 2 12 stuks camouflage

MR. PIKE ONDERLIJNKIT

Een doe-het-zelfkit voor snoekvissers die van kwaliteit en innovatie houden 
maar flexibel willen blijven. De Mr. Pike 'Rigging Kit’ bevat de ideale dreggen 
voor het vissen met een dode aasvis samen met de juiste maat sleeves en lijn 
om een onopvallende onderlijn te maken.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
6208 004 1/0 12 stuks camouflage

MR. PIKE KWIK CHANGE WARTELSET

Ongelofelijk handig vooral als u een vis onthaakt. De slimme Mr. Pike 'Kwik 
Change’ speld onderaan de wartel maakt het mogelijk om de onderlijn al los te 
klikken als de vis nog in het net zit – de ideale bescherming voor de vis en de 
montage. In de kit zitten de Kwik Change speldwartel en de bijhorende Safety 
Sleeves die als een soort van tweede huid rond de onderdelen van de montage 
zitten. De Mr. Pike 'Safety Sleeves’ zijn vervaardigd in dezelfde camouflage 
kleur als ons onderlijnmateriaal.

Code Maat Breeksterkte Inhoud
6209 001 L 36 kg 16 stuks

MR. PIKE FIRE-BALL JIGHEAD

Wanneer het aankomt op het actief en attractief aanbieden van een dode aas-
vis, dan is de Fireball Jig in haar element! Of je nu verticaal vist onder de boot 
of gebruik maakt van een driftende montage in combinatie met een dobber, de 
Mr. Pike Fireball Jigs zijn voorzien van een onweerstaanbaar, UV-actief Firetiger 
kleurenpatroon en zijn, in tegenstelling tot veel andere jigkoppen, voorzien 
van een extra grote, naaldscherpe haak met een ruime haakbocht. Dit maakt 
dat zelfs grote dode aasvissen vooraan bij de bek gemonteerd kunnen worden. 
En ze zijn niet alleen ideaal om een aasvis op aan te brengen, ze vinden ook 
een zekere grip in de bek van de snoek wanneer de sportvisser de haak zet! 
Voorzien van een robuust oog om de onderlijn aan te bevestigen en van een 
tweede oog voor de stinger.

Code Haakmaat Gewicht Inhoud Kleur
3132 020 4/0 20 g 2 stuks firetiger

3132 030 4/0 30 g 2 stuks firetiger

3132 040 4/0 40 g 2 stuks firetiger

3132 050 4/0 50 g 2 stuks firetiger

DIVERSEN
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MR. PIKE LINE & BRAID BLADES

Mr. Pike Line & Braid Blades. Een belangrijk bestanddeel van elke viskoffer, de 
scheermesscherpe schaar voor mono en gevlochten lijnen, met een gekarteld 
blad voor zeer precies knippen. Met een slimme ‘knot puller’ en een bevesti-
gingsoog aan de handgreep.

Code Lengte Kleur Adv. pr. €
6440 001 11 cm groen/zwart 7,89

MR. PIKE POWER PLIERS / DUAL JOINT

Mr. Pike Power Pliers w. Dual Joint. Stevig beet pakken en niet meer los laten! 
De power-onthaaktang met dubbele overbrenging maakt het mogelijk. De 
extra lange greep van deze 33 centimeter lange onthaaktang beschermt de 
handen voor scherpe snoekentanden en biedt door de dubbele krachtoverbren-
ging van de licht gebogen kop van de tang een goed houvast.

Code Lengte Kleur Adv. pr. €
6440 002 33 cm groen/zwart 29,95

MR. PIKE SPLITRING PLIERS

Mr. Pike Splitring Pliers. De perfecte splitringtang om snel en ongecompliceerd 
je haken te verwisselen, zonder daarbij de splitring bij het openen te veel uit te 
rekken.

Code Lengte Kleur Adv. pr. €
6440 003 14 cm groen/zwart 12,95

MR. PIKE CRIMP PLIERS

Mr. Pike Crimp Pliers. Goed geklemd is half gevangen en alleen wanneer je 
een geschikte sleevestang gebruikt, kun je er zeker van zijn dat de sleeves het 
onderlijnmateriaal perfect omsluiten, zonder het te beschadigen. Onze tip: 
gebruik uitsluitend de originele Mr. Pike Power Sleeves van AFM!

Code Lengte Kleur Adv. pr. €
6440 004 14 cm groen/zwart 12,95

MR. PIKE HOODIE

Materiaal: 100% Katoen. Gram weight: 360 g/m²

Code Maat Kleur Adv. pr. €
8450 000 S zwart 49,95

8450 001 M zwart 49,95

8450 002 L zwart 49,95

8450 003 XL zwart 49,95

8450 004 XXL zwart 49,95

8450 005 XXXL zwart 49,95

MR. PIKE BEANIE

Thinsulate! Bijzonder warm Materiaal: 100% Katoen

Code Kleur Adv. pr. €
9788 071 zwart 19,95

KLEDING
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Q123Q122

MR. PIKE PIKE SCOOPER

Plaats voor een monster! Een landingsnet met drijflichamen op beide hoeken en een robuust 
metalen frame met een extra lang koord – een must voor alle vissers op grote snoek. Het extreem 
sterke landingsnet biedt voldoende steun en stabiliteit om gelijk welke vis veilig te landen. Het net 
is van visvriendelijk rubber materiaal gemaakt en heeft een platte bodem.

Code Lengte Breedte Hoogte Mesh Adv. pr. €
7024 001 1,91 m 93 cm 84 cm 8 x 8 mm 99,95

MR. PIKE FOEDRAAL

Veilig en betrouwbaar. Dit foedraal biedt voldoende plaats, zelfs aan lange hengels met grote geleideogen. Extra handig is het op de achterkant gedrukte meetlint om 
snel en nauwkeurig vis te kunnen meten. De Mr. Pike 'Rod Case' is voorzien van een stevige rits en de opgetuigde hengels steekt u er van de rugzijde gemakkelijk in. 
Met schouderriem. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Kleur Adv. pr. €
8517 060 190 cm zwart 32,95

MR. PIKE TAS EN KOELTAS

Een ingenieuze combinatie voor alle statische roofvissers – een ruime schoud-
ertas waarin u allerhande soorten materiaal en accessoires in kwijt kunt, dit in 
combinatie met een verwijderbare koeltas! De Mr. Pike 'Carryall' is ontworpen 
om alle gebruikelijke materiaaldozen te kunnen bevatten. Het tweede deel van 
de tas – de koeltas – is voorzien van een zeer dikke, isothermische laag zodat 
u er met een gerust hart dood aas in kunt bewaren, zelfs voor langere tijd. De 
koeltas kan verwijderd worden waardoor u hem gemakkelijk apart kunt opber-
gen en kunt schoonmaken na gebruik. Materiaal: 100% Polyester

Code Breedte Hoogte Diepte Kleur Adv. pr. €
8517 065 45 cm 35 cm 40 cm zwart 79,95

MR. PIKE ONDERLIJNMAP

De perfecte oplossing voor het kinkvrij opbergen van onderlijnen. Anders dan 
met een rig bin kunt u de onderlijnen in deze luxueuze map in de  volle lengte 
opbergen. Op het stevige foamstuk kunt u tot 24 kant-en-klare onderlijnen 
kwijt. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Kleur Adv. pr. €
8517 067 65 cm zwart 44,95

BEWAARZAK VOOR ROOFVISSEN

De Predator Keeper is superhandig wanneer u een vis hebt geland: u kunt uw 
buit er veilig in bewaren tot de camera of weegschaal klaarliggen. Het met 
rubber beklede net zorgt ervoor dat de slijmlaag niet beschadigt wanneer u 
de Keeper gebruikt als weegzak. De “Measure Mat Boat” van Quantum heeft 
precies de goede afmetingen zodat u hem in combinatie met de Keeper kunt 
gebruiken.

Code Lengte Breedte Hoogte Materiaal Mesh Adv. pr. €
8504 010 1,30 m 30 cm 30 cm Rubber Net 8 mm 69,95

TASSEN

MR. PIKE STICKER

Code Breedte Hoogte
9971 965 42 cm 10 cm

STICKER MR. PIKE

Code Breedte Hoogte
9949 081 14,8 cm 7,2 cm
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CRYPTON WORMONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud Kleur
4750 002 2 0,35 mm 70 cm 10 stuks rood

4750 004 4 0,30 mm 70 cm 10 stuks rood

4750 006 6 0,25 mm 70 cm 10 stuks rood

4750 008 8 0,20 mm 70 cm 10 stuks rood

4750 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 stuks rood

CRYPTON MAÏSONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud Kleur
4751 004 4 0,25 mm 70 cm 10 stuks goud

4751 006 6 0,22 mm 70 cm 10 stuks goud

4751 008 8 0,20 mm 70 cm 10 stuks goud

4751 010 10 0,18 mm 70 cm 10 stuks goud

4751 012 12 0,16 mm 70 cm 10 stuks goud

4751 014 14 0,14 mm 70 cm 10 stuks goud

CRYPTON WORMONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud Kleur
4749 002 2 0,30 mm 70 cm 10 stuks rood

4749 004 4 0,30 mm 70 cm 10 stuks rood

4749 006 6 0,25 mm 70 cm 10 stuks rood

4749 008 8 0,22 mm 70 cm 10 stuks rood

4749 010 10 0,20 mm 70 cm 10 stuks rood

CRYPTON ALLROUND ONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud Kleur
4734 004 4 0,25 mm 70 cm 10 stuks zwart nikkel

4734 006 6 0,25 mm 70 cm 10 stuks zwart nikkel

4734 008 8 0,22 mm 70 cm 10 stuks zwart nikkel

4734 010 10 0,20 mm 70 cm 10 stuks zwart nikkel

4734 012 12 0,18 mm 70 cm 10 stuks zwart nikkel

4734 014 14 0,16 mm 70 cm 10 stuks zwart nikkel

4734 016 16 0,14 mm 70 cm 10 stuks zwart nikkel

HAKEN

CRYPTON FEEDERONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud Kleur
4736 010 10 0,18 mm 70 cm 10 stuks zwart nikkel

4736 012 12 0,16 mm 70 cm 10 stuks zwart nikkel

4736 014 14 0,14 mm 70 cm 10 stuks zwart nikkel

4736 016 16 0,12 mm 70 cm 10 stuks zwart nikkel

4736 018 18 0,12 mm 70 cm 10 stuks zwart nikkel

CRYPTON DEEGONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud Kleur
4735 004 4 0,25 mm 40 cm 5 stuks rood

4735 006 6 0,22 mm 40 cm 5 stuks rood

4735 008 8 0,22 mm 40 cm 5 stuks rood

4735 010 10 0,20 mm 40 cm 5 stuks rood

CRYPTON MADENONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud Kleur
4748 010 10 0,16 mm 40 cm 10 stuks zwart

4748 012 12 0,14 mm 40 cm 10 stuks zwart

4748 014 14 0,12 mm 40 cm 10 stuks zwart

4748 016 16 0,10 mm 40 cm 10 stuks zwart

4748 018 18 0,10 mm 40 cm 10 stuks zwart

CRYPTON BRASEMONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud Kleur
4740 008 8 0,18 mm 80 cm 10 stuks rood

4740 010 10 0,16 mm 80 cm 10 stuks rood

4740 012 12 0,14 mm 80 cm 10 stuks rood

4740 014 14 0,12 mm 80 cm 10 stuks rood

4740 016 16 0,10 mm 80 cm 10 stuks rood
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CRYPTON VOORNONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud Kleur
4741 010 10 0,16 mm 40 cm 10 stuks blauw

4741 012 12 0,14 mm 40 cm 10 stuks blauw

4741 014 14 0,12 mm 40 cm 10 stuks blauw

4741 016 16 0,10 mm 40 cm 10 stuks blauw

4741 018 18 0,10 mm 40 cm 10 stuks blauw

CRYPTON PALINGONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud Kleur
4743 002 2 0,30 mm 70 cm 10 stuks nikkel

4743 004 4 0,30 mm 70 cm 10 stuks nikkel

4743 006 6 0,28 mm 70 cm 10 stuks nikkel

4743 008 8 0,25 mm 70 cm 10 stuks nikkel

4743 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 stuks nickel

HAKEN

CRYPTON KARPERONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud Kleur
4744 002 2 0,35 mm 70 cm 10 stuks zwart

4744 004 4 0,30 mm 70 cm 10 stuks zwart

4744 006 6 0,28 mm 70 cm 10 stuks zwart

4744 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 stuks zwart

CRYPTON BAARSONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud Kleur
4745 004 4 0,25 mm 70 cm 10 stuks zwart nikkel

4745 006 6 0,22 mm 70 cm 10 stuks zwart nikkel

4745 008 8 0,20 mm 70 cm 10 stuks zwart nikkel

4745 010 10 0,20 mm 70 cm 10 stuks zwart nikkel

CRYPTON BOILIE-ONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijnl. Breeksterkte Inhoud Kleur
4747 001 1 50 cm 15 kg 3 stuks zwart/gunsmoke

4747 002 2 50 cm 15 kg 3 stuks zwart/gunsmoke

4747 004 4 50 cm 15 kg 5 stuks zwart/gunsmoke

CRYPTON BIG TROUT EXTREME ONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud Kleur
4737 004 4 0,29 mm 180 cm 10 stuks zwart nikkel

4737 006 6 0,27 mm 180 cm 10 stuks zwart nikkel

4737 008 8 0,27 mm 180 cm 10 stuks zwart nikkel

4737 010 10 0,25 mm 180 cm 10 stuks zwart nikkel

CRYPTON BIG TROUT ONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud Kleur
4738 006 6 0,25 mm 120 cm 10 stuks zilver

4738 008 8 0,25 mm 120 cm 10 stuks zilver

4738 010 10 0,23 mm 120 cm 10 stuks zilver

4738 012 12 0,20 mm 120 cm 10 stuks zilver

CRYPTON BIG TROUT-BH ONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud Kleur
4739 004 4 0,27 mm 220 cm 10 stuks zilver

4739 006 6 0,25 mm 220 cm 10 stuks zilver

4739 008 8 0,25 mm 220 cm 10 stuks zilver

4739 010 10 0,23 mm 220 cm 10 stuks zilver

4739 012 12 0,20 mm 220 cm 10 stuks zilver
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HAKEN

CRYPTON TROUT DEEGONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud Kleur
4746 006 6 0,22 mm 70 cm 5 stuks goud

4746 008 8 0,20 mm 70 cm 5 stuks goud

4746 010 10 0,18 mm 70 cm 5 stuks goud

4746 012 12 0,16 mm 70 cm 5 stuks goud

4746 106 6 0,25 mm 250 cm 5 stuks goud

4746 108 8 0,25 mm 250 cm 5 stuks goud

4746 110 10 0,22 mm 250 cm 5 stuks goud

CRYPTON FORELONDERLIJN

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Kleur
4742 006 6 0,22 mm 150 cm zwart nikkel

4742 008 8 0,20 mm 150 cm zwart nikkel

4742 010 10 0,18 mm 150 cm zwart nikkel

4742 012 12 0,16 mm 150 cm zwart nikkel

4742 106 6 0,22 mm 70 cm zwart nikkel

4742 108 8 0,20 mm 70 cm zwart nikkel

4742 110 10 0,18 mm 70 cm zwart nikkel

4742 112 12 0,16 mm 70 cm zwart/nikkel

zilver firetigergoud copper gunsmoke

Lengte Model Inhoud Actie zilver goud copper gunsmoke firetiger
30 mm Willow Leaf 2 stuks Zinkend 3332 001 3332 002 3332 003 3332 004 3332 005
42 mm Willow Leaf 2 stuks Zinkend 3332 103 3332 104 3332 105

SCREW IN BLADE

Extra spinnerblad dat u gemakkelijk in 
een dode aasvis of in rubberen kunstaas 
kunt schroeven om het extra aantrekke-
lijk te maken voor rovers.

CAST JIG 50 DEGREE

Dit is geen standaard loodkop, maar een slimme loodkop! De Cast-Jig is speciaal ontworpen om de 
softbait tergend langzaam te vissen  verticalen vanuit de boot, maar ook al jiggend vanaf de kant! 
Belangrijk is het bevestigingsoog, dat onder een hoek van 50 graden staat. Hierdoor zal de shad na 
het optikken onmiddellijk omhoog komen en ook een langere afzinkfase kennen. Een significant 
verschil ten opzichte van loodkoppen met een bevestigingsoog dat 90 graden is gemonteerd! De 
mini kraag zorgt voor een stevige houvast van de softbait op de Cast-Jig. Dankzij de brede haak-
bocht, een model exclusief voor ons ontworpen door VMC, heb je optimaal grip tijdens de dril.

Code Haakmaat Gewicht Model
3550 001 1 5 g 4-7 cm

3550 002 1 7 g 4-7 cm

3550 003 1 10 g 4-7 cm

3550 004 1 12 g 4-7 cm

3550 005 1 15 g 4-7 cm

3550 101 1/0 5 g 5-9 cm

3550 102 1/0 7 g 5-9 cm

3550 103 1/0 10 g 5-9 cm

3550 104 1/0 12 g 5-9 cm

3550 105 1/0 15 g 5-9 cm

3550 106 1/0 17 g 5-9 cm

3550 201 2/0 7 g 6-10 cm

3550 202 2/0 10 g 6-10 cm

3550 203 2/0 12 g 6-10 cm

3550 204 2/0 15 g 6-10 cm

3550 205 2/0 17 g 6-10 cm

3550 206 2/0 21 g 6-10 cm

3550 301 3/0 7 g 7-12 cm

3550 302 3/0 10 g 7-12 cm

3550 303 3/0 12 g 7-12 cm

3550 304 3/0 15 g 7-12 cm

3550 305 3/0 17 g 7-12 cm

3550 306 3/0 21 g 7-12 cm

3550 307 3/0 25 g 7-12 cm

3550 401 4/0 7 g 12-16 cm

3550 402 4/0 10 g 12-16 cm

3550 403 4/0 12 g 12-16 cm

3550 404 4/0 15 g 12-16 cm

3550 405 4/0 17 g 12-16 cm

3550 406 4/0 21 g 12-16 cm

3550 407 4/0 25 g 12-16 cm

3550 501 5/0 10 g 14-18 cm

3550 502 5/0 12 g 14-18 cm

3550 503 5/0 15 g 14-18 cm

3550 504 5/0 17 g 14-18 cm

3550 505 5/0 21 g 14-18 cm

3550 506 5/0 25 g 14-18 cm

3550 601 6/0 10 g 18-23 cm

3550 602 6/0 12 g 18-23 cm

3550 603 6/0 15 g 18-23 cm

3550 604 6/0 17 g 18-23 cm

3550 605 6/0 21 g 18-23 cm

3550 606 6/0 25 g 18-23 cm

3550 607 6/0 30 g 18-23 cm
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YOLO SHAD SYSTEM

Het nieuwe Yolo Shad Systeem is dé oplossing voor sportvissers die al hun 
shads met één montage willen kunnen monteren, ongeachte de diepte waar-
op ze vissen. Het loodje is in drie delen onderverdeeld, waardoor de visser met 
acht verschillende gewichten aan de slag kan – en dus ook op acht verschil-
lende dieptes en snelheden qua stroming. Het enige wat hij of zij moet doen, 
is deze delen aanpassen. Uitgevoerd met twee ultrascherpe haken van carbon-
staal, waardoor deze montage de vis stevig haakt. Kan snel en gemakkelijk 
gecombineerd worden met tal van shads.

Code Model Haakmaat Haak Breeksterkte Inhoud
4239 001 M 1, 2 2 40 kg 1 stuks

4239 002 L 1/0, 1 2 40 kg 1 stuks

Q-HOOKS OFFSET BIG PIKE

Er zijn heel wat verzwaarde offset-haken op de markt, maar jammer genoeg 
stammen ze allemaal uit de blackbassvisserij, waardoor de haken vaak te klein 
zijn voor onze Europese vissen. Daarom komt Quantum met twee nieuwe 
maten op de markt, speciaal afgestemd aan de Europese visserij. Nu kunt u 
perfect wiervrij vissen op onze eigen rovers!

Code Lengte Haakmaat Gewicht Inhoud Kleur
3116 510 9,0 cm 11/0 10 g 2 stuks zwart nikkel

3116 520 9,0 cm 11/0 20 g 2 stuks zwart nikkel

PELAJIG BAIT HEAD

Er zijn visdagen waarbij een dode aasvis duidelijk voor ligt op de menukaart van de rovers 
van het open water. Maar om een dode aasvis pelagisch perfect aan te kunnen bieden heb 
je een speciale jigkop nodig. Hiervoor hebben we deze 'Pelagic Bait' loodkop met aan-
gebrachte borstel ontwikkeld. Schuif de borstel simpelweg geheel in de bek van de dode 
aasvis, fixeer vervolgens de dreggen aan de voorkant van de aasvis; klaar. De kop weegt 35 
gram en is beschikbaar in een onopvallende, natuurlijke kleur en in een opvallende kleur. 
Inhoud 2 loodkoppen.

Code Haakmaat Gewicht Inhoud Kleur
3125 001 2 35 g 1 stuks game over

3125 002 2 35 g 1 stuks hot belly

CLAW TREBLE HOOKS

In ons Q-Hook assortiment is een zeer bijzondere haak te vinden, de eerste en eni-
ge dreg met een aashouder! Deze speciale 'Claw Treble' is zo gevormd dat ze met 
haar 'klauw' zeer eenvoudig op elk punt in de shad vastgezet kan worden, zonder 
deze te beschadigen of de actie te beïnvloeden. En het bijzondere hiervan is dat 
alle drie de haakpunten vrij liggen om in te dringen! Los verpakt en verkrijgbaar in 
acht haakmaten van 6 tot 4/0.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
6280 001 6 5 stuks mat finish

6280 002 4 5 stuks mat finish

6280 003 2 4 stuks mat finish

6280 004 1 4 stuks mat finish

6280 005 1/0 4 stuks mat finish

6280 006 2/0 3 stuks mat finish

6280 007 3/0 3 stuks mat finish

6280 008 4/0 3 stuks mat finish

STALEN ONDERLIJNEN
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Q132 Q133

SHAD SCREWS

Code Lengte Ø Materiaal Breeksterkte Inhoud
6236 001 25 mm 3,00 mm Steel 25 kg 6 stuks

6236 002 25 mm 4,00 mm Steel 60 kg 6 stuks

6236 003 50 mm 6,00 mm Steel 100 kg 5 stuks

FAST CLIP

Een betrouwbare, snelle verbinding uit 
sterk edelstaal, voor al degenen die 
geen liefhebbers zijn van connectors 
of die in de winter met koude vingers 
steeds problemen hebben om andere 
typen verbindingen te openen.

Code Lengte Ø Maat Breeksterkte Inhoud
6237 001 1,8 cm 0,8 mm S 35 kg 10 stuks

6237 002 2,3 cm 0,9 mm M 50 kg 10 stuks

6237 003 2,7 cm 1,0 mm L 75 kg 10 stuks

Q-SNAP

Dit is geen gewone connector. Het is een snaplink waar je volledig op kunt ver-
trouwen! Gemaakt van robuust verenstaal en voorzien van een lange connector 
die omlaag gebogen kan worden, waarmee een optimale sluiting verzekerd is. 
In het kort een connector waarop je ook onder de zwaarste belasting kunt ver-
trouwen. Beschikbaar in zes verschillende formaten!

Code Lengte Ø Maat Breeksterkte Inhoud Kleur
6270 001 9 mm 0,40 mm XS 9 kg 10 stuks steel

6270 002 10,3 mm 0,45 mm S 12 kg 10 stuks steel

6270 003 13,5 mm 0,50 mm M 18 kg 10 stuks steel

6270 004 14,7 mm 0,60 mm L 25 kg 10 stuks steel

6270 005 17 mm 0,70 mm XL 35 kg 10 stuks steel

6270 006 20 mm 0,75 mm XXL 50 kg 10 stuks steel

Q-STINGER

Wanneer een vis een softbait pakt, dan heeft de vis het kunstaas niet altijd 
geheel in de bek. Wanneer het moeilijk is om goede aanbeten te krijgen, dan 
kan een extra dregje uitkomst bieden! De nieuwe Q-Stingers maken dat jij 
weer een grotere kans maakt om in die gevallen vis te haken. Dankzij de unie-
ke Q-dreg met een klauw aan de zijkant van de haaksteel, kunnen alle drie de 
haakpunten nu langs de softbait gepositioneerd worden. Je hoeft geen haak-
punten meer in de softbait te steken, je kunt nu met alle drie de haakpunten 
de vis haken! Geproduceerd volgens de hoogste kwaliteit in de belangrijkste 
shadlengtes en met AFW roestvrij staaldraad met een trekkracht van 28 kg en 
AFW sleeves. Een handig detail is de stugge rubber tube boven de lus waarmee 
de stinger bevestigd wordt, de stinger kan nu aangebracht worden aan de jig-
haak of aan het haakoog.

Code Haakmaat Lengte Breeksterkte Inhoud Kleur
4101 001 2 6 cm 28 kg / 61 lbs 2 stuks camo steel

4101 002 1/0 8 cm 28 kg / 61 lbs 2 stuks camo steel

4101 003 2 10 cm 28 kg / 61 lbs 2 stuks camo steel

4101 004 1/0 12 cm 28 kg / 61 lbs 2 stuks camo steel

4101 005 2 x2 17 cm 28 kg / 61 lbs 1 stuks camo steel

4101 006 2 + #1/0 17 cm 28 kg / 61 lbs 1 stuks camo steel

DIVERSEN

Q-LEADER STAINLESS STEEL

Sportvissers die op zeker willen spelen tijdens het vissen met kunstaas kunnen 
altijd rekenen op staal! En niet zo maar een materiaal, maar AFW. Dat is waar-
om alleen AFW roestvrij staaldraad en de bijbehorende sleeves gebruikt worden 
op al onze stalen onderlijnen. De kern bestaat uit ongecoat 1x19 camo-staal 
materiaal. Aangevuld met Q-Snaps en ringwartels evenals onopvallende camo-
sleeves over de verbindingen. Hiermee voorkom je dat er waterplanten zich 
rond de onderlijn wikkelen. Beschikbaar in twee treksterktes en onderlijnleng-
tes.

Code Lengte Breeksterkte Inhoud Kleur
4103 001 30 cm 5,00 kg / 11 lbs 2 stuks camo steel

4103 002 60 cm 5,00 kg / 11 lbs 2 stuks camo steel

4103 003 30 cm 8,00 kg / 18 lbs 2 stuks camo steel

4103 004 60 cm 8,00 kg / 18 lbs 2 stuks camo steel

4103 005 30 cm 12,00 kg / 26 lbs 2 stuks camo steel

4103 006 60 cm 12,00 kg / 26 lbs 2 stuks camo steel

4103 007 30 cm 16,00 kg / 35 lbs 2 stuks camo steel

4103 008 60 cm 16,00 kg / 35 lbs 2 stuks camo steel

4103 009 50 cm 21,00 kg / 46 lbs 2 stuks transparant

Q-LEADER FLUORO CARBON

Veel wateren worden steeds helderder, wat meer en meer kunstaasvissers 
er toe brengt om ‘onopvallende’ fluorocarbon onderlijnen te gebruiken. We 
bieden een selectie aan kant-en-klare onderlijnen die tegemoet komen aan de 
hoogste eisen. Geproduceerd van originele ‘Hi-Seas’ AFW fluorocarbon met bij-
passende sleeves. De onderlijn is voorzien van een originele Q-Snap en een spe-
ciale ringwartel. Als extra, om de onderlijnen nog minder opvallend te maken, 
hebben we de verbindingen voorzien van doorzichtige sleeves die de montage 
ook beschermen tegen waterplanten.

Code Ø Lengte Breeksterkte Inhoud Kleur
2607 001 0,50 mm 60 cm 18 kg / 40 lbs 2 stuks transparant

2607 002 0,70 mm 80 cm 27 kg / 60 lbs 2 stuks transparant

2607 003 0,70 mm 120 cm 27 kg / 60 lbs 2 stuks transparant

Q-LEADER HARD MONO TAPER LEADER

Vervaardigd van een nylonpolymeer, is het oppervlak van het hard monofila-
ment onderlijnmateriaal zeer duurzaam zonder stijf te zijn. Een uniek kenmerk 
van de leader is het getaperde ontwerp! Dit maakt het mogelijk om het dunne 
uiteinde direct aan de gevlochten lijn te knopen, waardoor een geleidelijke 
overgang ontstaat en je optimale werpkwaliteiten hebt. Het dikke uiteinde 
van de onderlijn, dat voorzien is van een Q-Snap, zorgt voor de noodzakelijke 
bescherming in de buurt van het kunstaas! Ergonomisch ontworpen, transpa-
rante beschermsleeves boven de Q-Snap beschermen de onderlijn tegen irritan-
te waterplantdelen. Geschikt voor zowel zoetwater als zoutwater.

Code Ø Lengte Breeksterkte Inhoud Kleur
2645 001 0,30 - 0,40 mm 250 cm 9 kg / 20 lbs 1 stuks transparant

2645 002 0,40 - 0,70 mm 250 cm 15 kg / 33 lbs 1 stuks transparant

TITANIUM STRECH WIRE LEADER

One-strand Titanium Wire Leader op een spoel van drie meter, voor het maken 
van onderlijnen, montages en stingers.

Code Lengte Breeksterkte
2329 103 3 m 3 kg / 6 lbs

2329 105 3 m 5 kg / 12 lbs

2329 108 3 m 8 kg / 18 lbs

2329 111 3 m 11 kg / 25 lbs

2329 125 3 m 25 kg / 45 lbs
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Q134 Q135

SCREW JIG SCREWING HEAD

Halfronde kop met een spiraal en een fixeerpen in het midden om de shad 
gemakkelijk en precies op vast te zetten. De zeer korte bevestiging vooraan de 
kop maakt dat de shad optimaal kan bewegen en goed vast zit aan de kop. 
Het robuuste oog aan de onderkant zorgt er voor dat je stingers eenvoudig 
kunt bevestigen.

Code Gewicht Inhoud
3148 015 15 g 2 stuks

3148 025 25 g 2 stuks

3148 035 35 g 2 stuks

SCHROEFJIGKOP MET DUIKLIP

De eerste schroef Jigkop die ook een duiklip heeft. De ‘schroef’ fixeert je 
softbait optimaal en de duiklip zorgt ervoor dat je jouw softbait met enorm 
veel variatie binnen kunt vissen; Slepend achter de boot met een grote shad, 
twichen en jerken met allerlei v-staart gevormde softbaits of softbaits die uit 
zichzelf geen actie hebben. Aan het oog aan de onderkant kan dan de haak of 
stinger worden bevestigd.

Code Gewicht Inhoud
3149 015 15 g 2 stuks

3149 025 25 g 2 stuks

Q-WEIGHT

Dropshot-gewichten in een langgerekte vorm. Het ontwerp garandeert optima-
le werpeigenschappen en een attractieve aaspresentatie door het kantelen van 
het gewicht op de bodem. Loodvrij materiaal met een camouflagecoating.

Code Gewicht Inhoud Kleur
3120 005 5 g 3 stuks camouflage

3120 007 7 g 3 stuks camouflage

3120 010 10 g 3 stuks camouflage

3120 015 15 g 3 stuks camouflage

3120 020 20 g 2 stuks camouflage

3120 025 25 g 2 stuks camouflage

NO-TWIST

Elke kunstaasvisser die met spinners vist, weet hoe irritant het kan zijn wanneer 
de lijn gekinkt raakt door de rotatie van het spinnerblad. Dit kleine vlaggetje 
wordt gemonteerd tussen de hoofdlijn en de onderlijn. Het stabiliseert de actie 
van het kunstaas en voorkomt effectief het in de war raken van de lijn!

Code Model Inhoud Kleur
6230 001 L 2 stuks transparant

UV-ZAKLAMP

Ideaal om te kijken of uw aas oplicht, of om ‘glow-in-the-dark’ aasjes mee op 
te laden. Batterijen: 3x AAA (niet inbegrepen)

Code Gewicht
9895 005 35 g

WAADNET

Stevig frame, ruim en kwalitatief hoogstaande afwerking. Gaasgrootte 8 mm.

Code Lengte Breedte Hoogte Mesh Adv. pr. €
7000 001 51 cm 58 cm 100 cm 8 x 8 mm 34,00

DIVERSEN

PREDATOR LANDINGSNET

Superstevig landingsnet voor roofvissers met een vol-
ledig metalen frame. Het rubberen gaas beschermt 
de vis optimaal en is in een mum van tijd weer 
droog. Beschikbaar 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
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Q136 Q137

GOLIATH LANDINGSNET

Ultrasterk landingsnet voor extreme omstandighe-
den. Als u het op kanjers heeft gemunt, dan kunt u 
altijd rekenen op Goliath. Gaasgrootte 6 mm.

Code Lengte Breedte Diepte Mesh Adv. pr. €
7023 250 2,50 m 68 cm 50 cm 6 x 6 mm 49,95

Q-KAJAK LANDING NET

Eenvoudig en geniaal! Een klein, handig landingsnet voor gebruik in de 
kajak of bellyboot. Bliksemsnel in gereedheid te brengen en ruimtebespa-
rend op te bergen. Totale lengte: 120 cm.

Code Lengte Breedte Hoogte Maat Mesh Adv. pr. €
7070 210 2,10 m / 1,20 m 50 cm 50 cm L 15 x 8 mm 34,95

Q-CARRIER

Waterdichte bewaartas voor klein materiaal en Tackle Keeper Boxen voor het 
moderne kunstaasvissen. Het materiaal aan de buitenkant bestaat uit zeer robuust 
EVA, het is zeer flexibel en kan overal opgeslagen worden zonder veel ruimte in 
te nemen. De waterdichte en gemakkelijk schoon te maken buitenkant maakt de 
Q-Carrier tot een betrouwbare begeleider aan het water. Voorzien van een ‘hard-
top’ deksel met ritssluiting, die tot over de rand loopt en zo het binnendringen 
van regenwater verhindert. Uitgevoerd met een draagriem en handvatten voor het 
dragen, hiermee is ze zowel geschikt voor het vissen vanaf de oever als vanuit de 
boot. Als extra bevindt er zich nog een tas voor een tang aan de zijkant van de 
Q-Carrier.

Code Lengte Breedte Hoogte Kleur Gewicht Materiaal Adv. pr. €
8546 001 40 cm 25 cm 25 cm zwart 800 g EVA 79,95

BEWAARZAK VOOR ROOFVISSEN

De Predator Keeper is superhandig wanneer u een vis hebt geland: u kunt uw buit er veilig in bewaren tot de camera of weegschaal klaarliggen. Het met rubber bekle-
de net zorgt ervoor dat de slijmlaag niet beschadigt wanneer u de Keeper gebruikt als weegzak. De “Measure Mat Boat” van Quantum heeft precies de goede afme-
tingen zodat u hem in combinatie met de Keeper kunt gebruiken.

Code Lengte Breedte Hoogte Materiaal Mesh Adv. pr. €
8504 010 1,30 m 30 cm 30 cm Rubber Net 8 mm 69,95

TASSEN
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Q138 Q139

Q-HOODY

Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyes-
ter. Gram weight: 280 g/m²

Code Maat Kleur Adv. pr. €
8485 001 S camo 49,95

8485 002 M camo 49,95

8485 003 L camo 49,95

8485 004 XL camo 49,95

8485 005 XXL camo 49,95

SCRAFT

Multifunctioneel doek dat als hoofdband, cap of piratendoek inzetbaar is. De 
BC Buff biedt je in elk jaargetijde een optimale bescherming voor zond, wind 
en koude. Klein samen te vouwen, is er voor dit belangrijke item in elke vistas 
wel een plekje te vinden. Materiaal: 100% Polypropylene

Code Adv. pr. €
9301 002 9,95

WINTER SUIT

Heerlijk warm en volledig beschermt tegen wind en regen! Dit tweedelig  warmte pak houd je niet alleen 
warm, het laat ook geen wind of regen door. De hoge kwaliteit “Waterproof Shell” is gemaakt van een 
tijdloos grijs gekleurd materiaal die een water kolom van 5000mm kan weerstaan en gesealde naden heeft.
Een groot plus punt: Een hoog gesneden en met zacht materiaal gevoerde kraag als beste bescherming 
tegen ijzige wind. Perfecte pasvorm en draaggemak van de broek, die ervoor zorgen dat het pak altijd pret-
tig voelt en je goede bewegingsvrijheid hebt dankzij de ruime snit.Extra’s: Extra kniestukken, kwaliteitsritsen 
en gevoerde broekzakken om je handen te kunnen warmen tijdens het vissen.  De jas heeft een gevoerde 
en afneembare capuchon met regen schild, praktische binnen en buiten zakken en zachte manchetten in 
de mouwen. Materiaal: Buitenkant 100% 210T polyester, polychloride coating, waterdicht bij een kolom 
van 5000mm. Gram weight: 200 g/m²

Code Maat Kleur Adv. pr. €
8440 001 S zwart/grijs 99,95

8440 002 M zwart/grijs 99,95

8440 003 L zwart/grijs 99,95

8440 004 XL zwart/grijs 99,95

8440 005 XXL zwart/grijs 99,95

8440 006 XXXl zwart/grijs 99,95

8440 010 Kids 152 zwart/grijs 99,95

8440 012 Kids 164 zwart/grijs 99,95

RAPPER PET

Materiaal: 100% Katoen

Code Maat Kleur Adv. pr. €
9788 074 56 cm zwart 9,95

9788 075 58 cm zwart 9,95

Q-CAP

Materiaal: 96% polyester, 4% elastaan

Code Kleur Adv. pr. €
9788 097 black camo 9,95

Q-CAP

Materiaal: 96% polyester, 4% elastaan

Code Kleur Adv. pr. €
9788 098 rode camou 9,95

WINTERPET

Materiaal: 20% wol, 45% acryl, 
35% polyester

Code Kleur Adv. pr. €
9788 099 black/red camou 18,95

KLEDING

NIEUW: 
NU OOK IN KINDERMATEN!
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8095 002

8095 003

8095 004

8095 005

8095 006

8095 001

Geleverd 
zonder lijn.

LEADER DISPENSER BAG

Speciale tas voor onderlijnmateriaal. Hiermee heeft u nooit meer last van een 
totale chaos in uw tas doordat er ongewenst lijn van uw spoeltjes is gekomen 
tijdens het transport. U kunt de stukken lijn afsnijden die u nodig heeft. Er is 
ruimte voor vijf spoelen. Compatibel met onze Quantum Quantum EXO FC 
spoelen en met spoelen voor staaldraad. Materiaal: Polychloride

Code Ø Breedte Kleur Compartimenten
8517 043 10 cm 10 cm zwart/rood 5

SPINNER BAIT BAG

Speciale tas voor het veilig en compact opbergen van spinnerbaits en zelfs 
onderlijnmateriaal. Materiaal: 100% Nylon

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8517 019 16 cm 13,5 cm 3 cm 5,50

DRIFT BAG

Driftzak die bij diverse bootvisserijen op meren en rivieren goed van pas komt 
om de boot af te remmen. Er is een grote versie, L, die u voor of achteraan 
kunt bevestigen, en een kleine versie die u aan de zijkant kunt vastmaken.  
Gemaakt van nylon en dus extreem sterk en toch gemakkelijk op te bergen. 
Aan de zijkanten van de opening zitten twee drijflichamen en twee gewichtjes, 
die ervoor zorgen dat de Drift Bag in enkele seconden opengaat. De diameter 
van het gat onderin kan worden aangepast naargelang de omstandigheden. 
Materiaal: 100% Nylon, Polyurethaan gecoat

Code Breedte Hoogte Maat Adv. pr. €
8599 001 62 cm 57 cm M 24,95

8599 002 95 cm 95 cm L 34,95

DRIFT BAG

Extreem effectieve driftzak die volgens hetzelfde principe werkt als een parag-
lider. Laat zich erg compact opbergen maar ontvouwt zich onder water tot 
zijn volledige grootte, zodat de boot bijzonder efficiënt wordt afgeremd, veel 
meer dan met andere types driftzak het geval is. Materiaal: 100% Nylon, Poly-
urethaan gecoat

Code Breedte Hoogte Maat Adv. pr. €
8599 003 140 cm 100 cm XL 49,95

TACKLE KEEPER

Tackle Keeper – de slimme systeemboxen van Black Cat! 
Hoogwaardig X-Strong kunststof materiaal met ‘UV-bescher-
ming’ om de kleuren van je kunstaas intact te houden, geven 
deze tackleboxen niet alleen een lange levensduur, maar 
beschermt ook kunstaas en materialen. Dankzij de verschil-
lende vakindelingen per model kun je door jou gewenste box 
geheel naar eigen wens vullen met materialen. De clips zijn 
afneembaar, bieden een goede greep en sluiten optimaal. 
Bovendien verschaft de transparante deksel een goed over-
zicht van het klein materiaal. Daarnaast zijn de Tackle Keeper 
‘wormproof’, dus bestand tegen weekmakers en daarmee 
geschikt voor alle soorten shads en ander softplastic kunstaas. 
Beschikbaar in zes uitvoeringen.

Code Model Compartimenten Lengte Breedte Diepte Gewicht Adv. pr. €
8095 001 FC36Q ondiep 38 28 cm 17 cm 4 cm 320 g 10,95

8095 002 HC30Q diep 30 28 cm 17 cm 10 cm 575 g 16,95

8095 003 FC48Q ondiep 48 35 cm 22 cm 5 cm 515 g 14,95

8095 004 FC24Q ondiep 24 35 cm 22 cm 5 cm 535 g 14,95

8095 005 HC12Q diep 12 35 cm 22 cm 10 cm 760 g 21,95

8095 006 HC15Q diep 15 35 cm 22 cm 10 cm 800 g 21,95

MATERIAALBOXEN
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CASTING PROTECTOR

Optimale bescherming van de 
vinger tijdens verre worpen. Ide-
aal voor strand- en karpervissers. 
Materiaal: 100% Neopreen

Code Kleur
9790 015 zwart

FUJI HAAKCLIP

Een slim handigheidje om een ver-
kasoogje aan een hengel te bevesti-
gen. Beschermt de haakpunt.

Code
6330 001

STINGER BOX

Speciale waterdichte doos om stingers veilig in op te bergen.

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8061 032 20 cm 11 cm 5 cm 14,95

REEL TAPE

Elastieken band die de lijn beschermt op de spoel van de werpmolen tijdens 
het transport en aan de waterkant. Fungeert ook als een uitstekende bescher-
ming tegen UV-straling en een aanwinst voor de opslag van je visspullen thuis. 
Materiaal: 100% Polyester

Code Model Ø Breedte Gewicht Kleur
8560 001 Medium 3,50 cm 1,50 cm 3 g red/black

TAS VOOR MEETMAT

Een Measure Mat waarmee u vissen tot 1.3 m lang veilig en precies kunt 
meten. Materiaal: 100% Polychlorid

Code Lengte Breedte Adv. pr. €
8504 001 1,30 m 15 cm 35,95

TAS VOOR MEETMAT BOAT

Een Measure Mat waarmee u vissen tot 1.3 m lang veilig en precies kunt 
meten. Materiaal: 100% Polychlorid

Code Lengte Breedte Adv. pr. €
8504 002 1,30 m 30 cm 45,95

SPECIALIST HENGELREK

Code Breedte Hoogte Diepte
9963 506 60 cm 105 cm 43 cm

BOEGVLAG

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

Code Breedte Hoogte
9966 054 60 cm 260 cm

STICKER

Code Breedte Hoogte
9949 082 14,8 cm 7,2 cm

STICKER MANNS OVAAL

Code Breedte Hoogte
9949 083 14,5 cm 9,5 cm

STICKER MANNS

Code Breedte Hoogte
9949 084 95 cm 25 cm

RECLAMEMATERIAA

Code Breedte Hoogte
9949 075 9,8 cm 21,0 cm

STICKER MANNS DIVING 
DEPTH
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STICKER CLAW TREBLE TACKLE BOX

Code Breedte Hoogte Kleur
9949 087 9,8 cm 9,8 cm transparent

STICKER CLAW TREBLE

Code Breedte Hoogte
9949 088 9,8 cm 9,8 cm

STICKER

Speciale high-tech bootsticker, die tegen zeewater bestand is. Ook zeer 
UV-resistent 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 zeewa-
ter

Code Breedte Hoogte
9949 051 119 cm 45 cm

MEETLINT, STICKER

Speciale high-tech bootsticker, die tegen zeewater bestand is. Ook zeer UV-resistent dankzij de speciale printtechniek. De UV-bestendigheid blijft meerdere jaren wer-
ken, 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

RECLAMEMATERIAA
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Innovatieve, superieure technologie en excellent design: dat is magic trout!                        

Niet conventioneel denken maar direct aan de waterkant met grote passie 

doorontwikkelen tot in het kleinste detail. Magic trout, de moderne kunst  

van het forelvissen.

i UITLEG INTERACTIEVE ICONEN

U kunt meer informatie over het product zien door  
op de volgende iconen te klikken:

U kunt een google zoekopdracht doen door op het artikel-
nummer van het desbetreffende product te klikken 

Detail  
opnamen 

Exploded view 
weergave

Gebruikers 
handleiding

Video360 graden 
animatie

Google-Suche



MT2 MT3

CITO SPINNING
De nieuwe Cito Spin is zowel optisch als technisch een opvallende werpmo-
len, een die de tand des tijds doorstaat. Ze past met haar sobere en toch 
moderne ontwerp uitstekend bij de Cito hengelserie. De werpmolen is niet 
alleen vanwege het innovatieve design een fraai product om te zien, dankzij 
de technische kwaliteiten komt ze ook tegemoet aan de hoogste eisen van 
de moderne forelvisser. De lichte, soepele loop van het tandwielsysteem en 
de fijn afstelbare slip maken deze werpmolen tot een allround talent: vanaf 
het lichte kunstaasvissen via het vissen met natuurlijk aas langs de bodem 
tot en met het vissen met zwaardere werpgewichten, bij elke visserij maakt 
de Cito een uitstekende indruk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Fijn instelbare slip voorop
 · Ergonomisch gevormde slingerknop voor optimale krachtoverbrenging
 · Anti-kink lijnrol
 · Dikke lijnbeugel voor optimale balans
 · Krachtig binnenwerk
 · Aluminium spoel
 · Perfecte lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0399 015 15 200 / 0,20 6,2:1 58 cm 6 6 kg / 13 lbs 230 g 49,95

0399 020 30 250 / 0,20 6,2:1 61 cm 6 6,5 kg / 14 lbs 240 g 49,95

0399 025 25 250 / 0,25 6,2:1 64 cm 6 8 kg / 18 lbs 250 g 51,95

MOLENS MT  3

Cito Spinning MT 3

Pulseye MT 4

Pulseye Pacemaker MT 4

Spooky MT 5

TOEBEHOREN MT 12

Allround Dobbers, Drijvende kralen MT 12-15 

Onthakers & aasnaalden MT 16-17 

Toebehoren, Pluggen Drijvend MT 18-19

Lepels MT 20-25 

Twisters MT 26-30 

T-Jigs MT 31 

Forelaas MT 32-33 

Lijn MT 34-35

Haken MT 36-37

Accessoireboxen MT 38-39 

Toebehoren MT 40-42

HENGELS MT 6

Bloody Sword MT 6-7

Cito MT 6-7

Impulsive MT 8-9

Spooky MT 8-9

Cito Allround Trout MT 8-9

Pulseye MT 10-11

Ease MT 10-11

X-Tase MT 10-11

Superstar MT 10-11

Freezer MT 10-11

INHOUD
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Zonder een bijhorende molen zou de Pulseye-reeks niet 
volledig zijn geweest, en daarom hebben we dit perfect 
model ontwikkeld. Een ongelofelijk knap uiterlijk in 
combinatie met fenomenale technologie. Hij mag op 
geen enkele Magic Trout hengel ontbreken!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Elektronisch uitgebalanceerde lichtgewicht rotor (LWR)
 · Molenhuis uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Meerschijvenslip voorop met extra grote carbon slipschijven
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Aluminium spoel met geharde werprand voor verre worpen
 · S-bocht-lijnopspoeling

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0359 020 1220 195 / 0,25 5,2:1 65 cm 12 2,0 kg / 4,4 lbs 235 g 119,95

PULSEYE

Zonder een bijhorende molen zou de Pulseye-reeks niet 
volledig zijn geweest, en daarom hebben we dit per-
fect model ontwikkeld. Een ongelofelijk knap uiterlijk 
in combinatie met fenomenale technologie. Hij mag 
op geen enkele Magic Trout hengel ontbreken! In de 
Pacemaker-variant, met een bijzonder hoge inhaalsnel-
heid. Ideaal wanneer er snel gevist moet worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Molenhuis uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Meerschijvenslip voorop met extra grote carbon slipschijven
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Aluminium spoel met geharde werprand voor verre worpen
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Hoge inhaalsnelheid

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0359 030 1230 195 / 0,30 6,2;1 85 cm 12 5,5 kg / 12 lbs 240 g 129,95

PULSEYE PACEMAKER

SPOOKY
De Spooky is een zeer opvallende werpmolen! Dit komt vooral door het 
fraaie ontwerp, de soepele loop en de extreem fijn werkende slip. Een onge-
looflijke werpmolen voor een verrassend aantrekkelijke prijs.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Fijn instelbare slip voorop met extragrote slipschijven
 · Slim-Line-slinger
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Krachtig binnenwerk
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0555 510 510 180 / 0,15 5,1:1 60 cm 5 3 kg / 6 lbs 206 g 29,95

0555 520 520 240 / 0,18 5,0:1 69 cm 5 6 kg / 10 lbs 251 g 31,95

0555 530 530 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 5 6 kg / 10 lbs 256 g 34,95

0555 540 540 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 5 7,50 kg / 12 lbs 366 g 37,95

SLIP VOOROP
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BLOODY SWORD

Ultralicht vissen met de allerkleinste spinners is populair op forellenmeren. De Bloodysword is precies daarvoor 
ontwikkeld. De hengel catapulteert licht kunstaas ver en precies weg, daarnaast is ze sterk genoeg om zelfs 
monsterlijk grote forellen te bedwingen. UL en Bloodysword, de gedroomde combinatie voor alle salmoniden.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
15215 200 Bloody Sword 2,00 m 2 0,5 - 6 g 1,05 m 100 g 119,95

15215 220 Bloody Sword 2,20 m 2 1 - 8 g 1,13 m 105 g 124,95

CITO

Met de Cito Ultralight hengelserie stelt Magic Trout professionele en innovatieve spinhengels voor en dit 
met een ongelooflijke prijs-kwaliteitsverhouding. De extreem lichte en dunne blank maakt een vissen zonder 
vermoeid te raken mogelijk, zowel op beken als ook op forellenvijvers. De semi-parabolische actie brengt de 
plezier van het drillen op een hoger niveau en garandeert een probleemloos zetten van de haak. De serie wordt 
vertegenwoordigd door drie verschillende uitvoeringen, die elke methode van het ultralichte vissen afdekken. 
Cito staat voor design en techniek op het hoogste niveau tegen een aantrekkelijke prijs.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
15230 180 Ultra-Light Lure 1,80 m 2 1 - 5 g 0,90 m 85 g extra fast 49,95

15230 200 Medium-Light Lure 2,00 m 2 2 - 7 g 1,00 m 95 g extra fast 49,95

15230 220 Ultra-Light Jig 2,20 m 2 3 - 10 g 1,10 m 99 g extra fast 49,95

FORELHENGEL
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IMPULSIVE

Natuurlijk mag een snoekbaarshengel niet ontbreken in onze doodaasreeks. De Mr. Pike Old School Zander is 
een hengel in ‘Nederlandse stijl’, met lengtes van 2,70 en 3 meter. De blank is extreem gevoelig, wat van zeer 
groot voordeel is als u ook de allervoorzichtigste aanbeten wilt registreren. Ook de buiging is bijzonder: ze laat 
u toe om goed te werpen zonder dat u het aas verliest tijdens de worp en ook vangt de zachte actie de typi-
sche stompende bewegingen van de snoekbaars tijdens de dril goed op. Uitgevoerd met zes en zeven geleide-
ogen en een handvat in kurk/EVA, met geïntegreerde molenhouder. Extra’s: lijnclip en een groot verkasoogje.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Adv. pr. €
15210 330 Impulsive 3,30 m 3 1 - 10 g 1,22 m 140 g Seaguide 129,95

15210 360 Impulsive 3,60 m 3 2 - 20 g 1,28 m 165 g Seaguide 139,95

15210 390 Impulsive 3,90 m 3 3 - 30 g 1,38 m 195 g Seaguide 149,95

SPOOKY

De Spooky van Magic Trout is ongelooflijk effectief. Een ongewone blank die gecombineerd wordt met een 
opvallende afwerking tegen een attractieve prijs – wat wil je nog meer? De ideale partner voor het vissen op 
kleinere forelvijvers of over korte afstand. Een veelzijdige allround performer die geschikt is voor diverse metho-
den van forelvissen. Of je nu vist met dobbers of andere montages, je slaat met alles een goed figuur met de 
Spooky.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
15220 300 Spooky 3,00 m 2 1 - 5 g 1,51 m 179 g extra fast SIC Guides 11 Fuji® 89,95

15220 330 Spooky 3,30 m 2 1 - 5 g 1,66 m 185 g extra fast SIC Guides 11 Fuji® 89,95

CITO ALLROUND TROUT

Een rustig, edel ontwerp en fenomenale blanks voor een ongelooflijke prijs – een passende, korte omschrijving 
van onze Magic Trout Cito Allround Trout serie. Binnen de serie vindt gegarandeerd elke forelvisser het passen-
de model voor het vissen op forelvijvers en -meren.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
15550 330 Cito Allround Trout 3,30 m 3 1 - 10 g 1,22 m 140 g extra fast 59,95

15550 360 Cito Allround Trout 3,60 m 3 1 - 20 g 1,28 m 165 g extra fast 61,95

15550 390 Cito Allround Trout 3,90 m 3 1 - 30 g 1,38 m 195 g extra fast 63,95

15550 420 Cito Allround Trout 4,20 m 3 1 - 35 g 1,45 m 199 g extra fast 64,95

FORELHENGEL
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PULSEYE

De Pulseye brengt nieuwe standaarden binnen in de wereld van de tremarella hengels! Wie vertrouwd is met 
het Italiaanse ‘quiver fishing’ zal deze hengel niet meer kunnen missen!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
15200 400 One 4,00 m 7 1 - 3 g 1,05 m 125 g 74,95

15200 401 Two 4,00 m 7 2 - 4 g 1,05 m 130 g 74,95

15200 402 Three 4,00 m 7 3 - 5 g 1,05 m 135 g 79,95

15200 403 Four 4,00 m 7 4 - 6 g 1,05 m 140 g 79,95

EASE

Wie één keer met deze telescopische droomhengel heeft gevist, laat hem niet meer los. De hengel is vederlicht 
en heeft een fantastische semiparabolische actie. Hij kan probleemloos ingezet worden voor alle moderne tech-
nieken uit de forelvisserij. Hij is zo ontwikkeld dat hij gemakkelijk kan worden vervoerd in de hengelsteun.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
1495 380 Ease 3,80 m 7 15 g 1,22 m 160 g 89,95

1495 400 Ease 4,00 m 7 25 g 1,25 m 185 g 99,95

X-TASE

Deze allround telescoophengel vormde een ware sensatie in het wereldje van de forelvisserij. De hengels kun-
nen alle foreltechnieken aan en mogen op geen enkel hengelrek ontbreken.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
15201 400 10 4,00 m 8 3 - 10 g 1,29 m 135 g 59,95

15201 401 15 4,00 m 8 5 - 15 g 1,29 m 140 g 64,95

15201 402 20 4,00 m 8 10 - 20 g 1,29 m 160 g 66,95

15201 403 30 4,00 m 8 15 - 30 g 1,29 m 165 g 69,95

TELESCOPISCHE FORELHENGEL

SUPERSTAR

Een tremarellahengel uit de lagere prijscategorie die uitstekend presteert. Onmogelijk? Verre van dat: de Magic 
Trout Superstar bewijst het en laat zien dat goede hengels niet heel duur hoeven te zijn.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
15202 400 1 3,80 m 8 0 - 2 g 1,03 m 160 g 54,95

15202 401 2 3,80 m 8 1 - 3 g 1,03 m 160 g 59,95

15202 402 3 3,80 m 8 2 - 5 g 1,03 m 160 g 59,95

15202 403 4 3,80 m 8 3 - 8 g 1,03 m 160 g 62,95

FREEZER

IJsvissen op forelmeren is extreem populair en kan zeer succesvol zijn. De Magic Trout Freezer is de perfecte 
partner om er voor te zorgen dat je het maximale haalt uit het vissen in de koudste maanden. De hengel is 
gevoelig maar ook robuust. De rode top contrasteert met het ijs zodat ook zeer voorzichtige aanbeten duidelijk 
weergegeven worden.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Adv. pr. €
15225 090 Spin/Mormyska 0,90 m 1 light action 0,90 m 65 g 5 17,95
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ULTRASONIC 
TROLLING 
FLOAT
Deze dobber werd 
ontwikkeld om 
er mee te slepen. 
De grote punt van 
de bovenantenne 
zorgt ervoor dat ze 
perfect zichtbaar 
is, zodat u zelfs bij 
weinig licht nog 
elke beet waar kunt 
nemen.

Code Breekst. Kleur
5313 002 2 g wit

5313 004 4 g wit

5313 005 5 g wit

ULTRASONIC 
SENSITIVE 
FLOAT
Er zijn dagen waar-
op de forellen extra 
voorzichtig azen. 
Dat zijn de momen-
ten waarop de 
Ultrasonic Sensitive 
Float op haar plek 
is. Het speciale ont-
werp voorkomt dat 
de forel weerstand 
voelt bij het pakken 
van het aas.

Code Breekst. Kleur
5312 002 2 g wit

5312 003 3 g wit

5312 004 4 g wit

ULTRASONIC 
TREMARELLA 
FLOAT
De Magic Trout 
Ultrasonic Tremarel-
la Float is niet meer 
weg te denken uit 
de moderne forelvis-
serij. In combinatie 
met het tremarel-
la-systeem kunt u 
dankzij de trillingen 
en drukgolven van 
deze dobber zelfs 
de meest passieve 
forellen naar uw aas 
lokken.

Code Breekst. Kleur
5316 002 2 g wit

5316 003 3 g wit

5316 004 4 g wit

ULTRASONIC 
TREMARELLA 
RATTLE FLO-
AT
De Magic Trout 
Ultrasonic Trema-
rella Rattle Float is 
een attractie van je 
welste, dankzij een 
klein rateltje dat in 
de ‘popperdobber’ 
is verwerkt. Geen 
enkele forel kan 
weerstand bieden 
aan het geluid van 
deze ratel en al 
helemaal niet in 
combinatie met 
de trillingen en de 
drukgolven die de 
dobber produceert.

Code Breekst. Kleur
5311 002 2 g wit

5311 004 4 g wit

ULTRASONIC 
BLACK TIP 
FLOAT
Gewone dobbbers 
zijn vaak moeilijk 
te zien wanneer 
er sprake is van 
tegenlicht. De Black 
Tip is onze genieu-
ze oplossing voor 
dit probleem. De 
lange punt van de 
bovenantenne en 
de gevoelige vorm-
geving van het dob-
berlichaam maken 
dat hiermee u geen 
aanbeet meer hoeft 
te mssen.

Code Ø Elastiek Breekst. Kleur
5320 002 12/14 mm 2 g wit

5320 003 12/14 mm 3 g wit

5320 004 12/14 mm 4 g wit

Real Bal-
sa Wood

ULTRASONIC 
TRICK STICK 
FLOAT
Verbluffend goe-
de versie van het 
beproefde model 
dobber vervaar-
digd uit de pen 
van een veer. Het 
speciale ontwerp 
zorgt ervoor dat de 
lijn niet in de war 
raakt – een klassiek 
probleem bij gewo-
ne dobbers van dit 
model.

Code Breekst. Kleur
5317 002 2 g wit

5317 003 3 g wit

5317 004 4 g wit

ULTRASONIC 
BOMBARDE
Innovatieve, drijven-
de sbirolino. Door-
dat het gekleurde 
gedeelte naar boven 
wijst tijdens het 
vissen, kan de visser 
elke aanbeet zien, 
zelfs over grote 
afstand.

Code Gewicht Kleur
5310 010 10 g wit

5310 015 15 g wit

5310 020 20 g wit

5310 025 25 g wit

ALLROUND DOBBERS

ULTRASONIC 
LIFTER
Wanneer de forellen 
ver van de oever 
zwemmen, dan 
komt de Ultrasonic 
Lifter Float tot zijn 
recht. Deze dobber 
kan gemakkelijk 
over grote afstan-
den geworpen 
worden en is boven-
dien goed zichtbaar 
dankzij de opvallen-
de antenne.

Code Gewicht Kleur
5319 010 10 g wit

5319 015 15 g wit

5319 020 20 g wit

5319 025 25 g wit

ULTRASONIC BULLET

De Magic Trout Ultrasonic Bullet Float is een voor-
gelode dobber, waardoor het mogelijk is om een 
aasje zeer langzaam bewegend en dicht onder 
het oppervlak aan te bieden door middel van 
het tremarella-systeem. Een absolute must voor 
wanneer de vissen zich in de bovenste waterlaag 
ophouden.

Code Gewicht Kleur
5315 004 4 g wit

5315 006 6 g wit

5315 008 8 g wit

ULTRASONIC 
NIGHT CAT-
CHER
Een dobber voor 
het vissen met de 
werphengel waarop 
u een breeklichtje 
kunt monteren 
zodat u er ’s nachts 
mee kunt vissen. 
Ook ideaal voor 
het vissen met een 
montage met een 
Pilot Ball.

Code Gewicht Kleur
5318 004 4 g wit

5318 008 8 g wit

5318 012 12 g wit

BOTTOM 
DETECTOR 
LONG RANGE

Met de Magic 
Trout ‘Long Range’ 
Bottom Detectors 
kun je het aas 
over ongelooflijke 
afstanden werpen. 
De werplichamen, 
exclusief ontwikkeld 
door onze teamvis-
sers, zijn extreem 
goed te werpen en 
blijven zeer stabiel 
in het water.

Code Lengte Gewicht Kleur
5285 006 17 cm 5 g zwart

5285 010 17 cm 10 g zwart

5285 015 17 cm 15 g zwart

5285 025 17 cm 25 g zwart

BOTTOM 
DETECTOR

Onmisbaar op forel-
lenplassen, deze 
klassieke ‘bodem-
detector’ komt vol-
ledig tot haar recht 
wanneer de vis zich 
ophoudt nabij de 
bodem. Door het 
speciale ontwerp 
kan het werpli-
chaam niet wegzin-
ken in de bodem, 
waardoor de lijn 
steeds zonder weer-
stand mee gegeven 
kan worden.

Code Lengte Gewicht Kleur
5286 006 12,50 cm 6 g zwart

5286 010 12,50 cm 10 g zwart

5286 015 12,50 cm 15 g zwart

5286 025 12,50 cm 25 g zwart
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rood

witgeel

Lengte Inhoud rood geel wit
17 mm 5 stuks 5299 001 5299 101 5299 201
25 mm 5 stuks 5299 002 5299 102 5299 202

PILOT

Magic Trout Pilots zijn een verbeterde versie van standaard pilot balls. Ze wor-
den met siliconen sleeves op de lijn gezet en kunnen daardoor meerdere keren 
opnieuw worden gebruikt. Geen knopen meer in de leader!

rood

whiteyellow

Ø Inhoud Breeksterkte rood yellow white
10 mm 5 stuks 14 kg 6159 000 6159 001 6159 002

DOBBERCONNECTOR MET WARTEL

Een constant probleem bestaat eruit dat de wartel, die onder de dobber of 
drijvende sbirolino gemonteerd is, zinkt. De innovatieve Float Connector Swivel 
biedt de perfecte oplossing, omdat hij in een Pilot geïntegreerd zit.

BOTTOM DETECTOR SET

Code Gewicht
5350 005 5 g

5350 010 10 g

5350 015 15 g

DRIJVENDE KRALEN

BOMBARDA SET

Code Gewicht
5351 010 10 g

5351 015 15 g

5351 020 20 g

SENSITIVE SET

Code Gewicht
5352 002 2 g

5352 003 3 g

5352 004 4 g

SMART SBIRO

Standaard sbirulinos met een 
uitstekende verhouding prijs/
kwaliteit. Verkrijgbaar in drie 
verschillende zinksnelheden.

Code Gewicht Kleur Actie
5100 110 10 g wit Suspenderend

5100 115 15 g wit Suspenderend

5100 120 20 g wit Suspenderend

5100 125 25 g wit Suspenderend

5100 130 30 g wit Suspenderend

SMART SBIRO

Standaard sbirulinos met een 
uitstekende verhouding prijs/
kwaliteit. Verkrijgbaar in drie 
verschillende zinksnelheden.

Code Gewicht Kleur Actie
5100 210 10 g transparant Zinkend

5100 215 15 g transparant Zinkend

5100 220 20 g transparant Zinkend

5100 225 25 g transparant Zinkend

5100 230 30 g transparant Zinkend

SMART SBIRO

Standaard sbirulinos met 
een uitstekende ver-
houding prijs/kwaliteit. 
Verkrijgbaar in drie ver-
schillende zinksnelheden.

Code Gewicht Kleur Actie
5100 010 10 g groen Drijvend

5100 015 15 g groen Drijvend

5100 020 20 g groen Drijvend

5100 025 25 g groen Drijvend

5100 030 30 g groen Drijvend

5100 040 40 g groen Drijvend

TRICK STICK SET

Code Gewicht
5353 002 2 g

5353 003 3 g

5353 004 4 g

SMART SBIRO DISPLAY

100 Smart Sbiros in een toonbank display.

Code Inhoud
5100 999 100 stuks

Nieuwe kleuren 
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SONAR GLASS CHAIN

Deze ketting van glazen werpgewichten en veertjes is vooral bij de oppervlaktevisserij erg effectief. Door de speciale manier waarop deze ketting zinkt, zijn aanbeten 
makkelijk te verzilveren, en daarnaast lokt het geluid van de veren die het glas beroeren de forellen aan.

Code Gewicht Inhoud
5223 001 2 g 1 stuks

5223 002 3 g 1 stuks

5223 003 4 g 1 stuks

GHOST GLASS

Code Lengte Ø Gewicht
5270 002 24 mm 1,5 mm / 8 mm 2 g

5270 003 36 mm 1,5 mm / 8 mm 3 g

5270 004 46 mm 1,5 mm / 8 mm 4 g

5270 005 59 mm 1,5 mm / 8 mm 5 g

5270 006 71 mm 1,5 mm / 8 mm 6 g

5270 007 83 mm 1,5 mm / 8 mm 7 g

5270 008 95 mm 1,5 mm / 8 mm 8 g

MT WEIGHT FAST SINKING

De Magic Trout Weights zijn ideaal voor zowel het moderne als het traditionele 
vissen op forel. De gewichten kunnen ‘solo’ gevist worden of als onderdeel van 
een dobbermontage. Door de gewichtsverdeling kinken de gewichten de lijn 
niet zo snel tijdens het werpen. De Fast Sinking versie brengt het aas van de 
sportvisser snel naar de gewenste diepte en je kunt hiermee ook gericht, over 
grote afstanden werpen.

Code Lengte Gewicht Materiaal Inhoud Kleur
6050 001 1,50 cm 2,0 g loodvrij 4 stuks zwart

6050 002 1,50 cm 2,5 g loodvrij 4 stuks zwart

6050 003 1,50 cm 3,0 g loodvrij 4 stuks zwart

6050 004 1,50 cm 3,5 g loodvrij 4 stuks zwart

6050 005 1,50 cm 4,0 g loodvrij 4 stuks zwart

6050 006 1,50 cm 4,5 g loodvrij 4 stuks zwart

6050 007 1,50 cm 5,0 g loodvrij 4 stuks zwart

MT WEIGHT SLOW SINKING

De Magic Trout Weights zijn ideaal voor zowel het moderne als het traditionele 
vissen op forel. De gewichten kunnen ‘solo’ gevist worden of als onderdeel van 
een dobbermontage. Door de gewichtsverdeling kinken de gewichten de lijn 
niet zo snel tijdens het werpen. De Fast Sinking versie brengt het aas van de 
sportvisser snel naar de gewenste diepte en je kunt hiermee ook gericht, over 
grote afstanden werpen.

Code Lengte Gewicht Materiaal Inhoud Kleur
6051 001 2,50 cm 2,0 g loodvrij 4 stuks zwart

6051 002 2,50 cm 2,5 g loodvrij 4 stuks zwart

6051 003 2,50 cm 3,0 g loodvrij 4 stuks zwart

6051 004 2,50 cm 3,5 g loodvrij 4 stuks zwart

6051 005 2,50 cm 4,0 g loodvrij 4 stuks zwart

6051 006 2,50 cm 4,5 g loodvrij 4 stuks zwart

6051 007 2,50 cm 5,0 g loodvrij 4 stuks zwart

T-SINKER

Deze kleine gewichten uit wolfram 
mogen bij geen enkele forellenfreak 
ontbreken in de tacklebox. Ze zijn 
ongelooflijk veelzijdig in te zetten. 
Geschikt voor het vissen met de 
dobbermontage, wanneer je snel de 
diepte wilt bereiken of zeer precies 
en stabiel wilt vissen. Verder kun je 
hiermee ook klassieke shads met de 
Carolina-rig ideaal presenteren, de 
fans van het ultralichte vissen zullen 
enthousiast zijn over dit product.

Code Maat Inhoud
6247 001 0,5 / g 3 stuks

6247 002 1,0 / g 3 stuks

6247 003 1,5 / g 3 stuks

6247 004 2,0 / g 3 stuks

6247 005 3,0 / g 3 stuks

6247 006 4,0 / g 3 stuks

6247 007 5,0 / g 3 stuks

HAKENSTEKER

De Magic Trout Hook Remover is een bijzonder handig onthaakinstrument. Hij 
zoekt nagenoeg zelfstandig zijn weg naar de haak, zodat het onthaken nu een 
fluitje van een cent is geworden.

Code Maat Kleur
6321 001 S rood

HAKENSTEKER

De Magic Trout Hook Remover is een bijzonder handig onthaakinstrument. Hij 
zoekt nagenoeg zelfstandig zijn weg naar de haak, zodat het onthaken nu een 
fluitje van een cent is geworden.

Code Maat Kleur
6321 003 L rood

SBIRO THREADER

Het is niet altijd makkelijk om een lijn door een droge Sbirolino te krijgen, laat 
staan door een natte! De Magic Trout Sbiro Threader maakt het leven van een 
forelvisser een stuk gemakkelijker.

Code Lengte
6604 001 22 cm

MULTIFUNCTION TOOL

Handig instrumentje voor het behandelen van de vis. Alles wat een visser nodig 
heeft ineen!

Code Kleur
6321 005 rood

HAPPY ENDER

De Magic Trout Happy Ender is het perfecte combi-gereedschap om 
de vis snel te doden na de vangst. Een klap achter de ogen, een 
steek door het hart, de slagader achter de kieuwen doorsnijden en 
de vis onthaken – Compact te vervoeren dankzij de speciale schroef-
technologie.

Code Lengte
6390 001 28 cm

SPECIALE LODEN

Magic Trout Ghost Glass zijn niet weg te denken 
uit het moderne forelvissen. Het transparante  
glazen werpgewichtje is ideaal om lichte dobbers 
een flink eind weg te zetten, dankzij zijn  
specifieke dichtheid. Uiteraard kunt u deze Ghost 
Glass ook zonder dobber vissen.

Voorbeeld van het gebruik.
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ROD CLAMP

Wanneer je meerdere forelhengels in 
een hengelstandaard hebt staan, dan 
kunnen de montages gemakkelijk in 
de war raken. Met de Magic Trout Rod 
Clamps kun je de montages eenvoudig 
fixeren aan elke hengel, waardoor er 
zelfs tijdens het transport geen proble-
men kunnen ontstaan.

Code Inhoud Kleur
9950 001 2 stuks rood

MICRO SPOON SNAP

Kunstaas zoals lepels kan snel 
verwisseld worden met de Magic 
Trout Spoon Snaps. Hoogwaar-
dig, beresterk verenstaal met een 
ongelooflijke trekkracht zijn het 
kenmerk van deze connectors. De 
sluiting met een gebogen stukje 
staal garandeert dat deze alleen 
door de sportvisser en niet door de 
vis geopend kan worden. Kwaliteit 
die waar maakt wat ze belooft!

Code Inhoud Breeksterkte
6275 001 8 stuks 15 kg

TROUT SWIVEL

Code Lengte Inhoud Maat Breeksterkte
6170 010 25 mm 6 stuks 10 10 kg

6170 012 22 mm 6 stuks 12 7 kg

HIGH SPEED SWIVEL

Code Lengte Inhoud Maat Breeksterkte
6171 010 15 mm 6 stuks 10 14 kg

6171 012 13 mm 6 stuks 12 9 kg

6171 014 11 mm 6 stuks 14 5 kg

Code Maat Inhoud
3155 013 S 10 stuks

3155 014 M 10 stuks

3155 015 L 10 stuks

3155 016 LL 10 stuks

POWER STOPPER OVAL

Een stopper van hoge kwaliteit in twee uitvoe-
ringen. De ovale versie is ideaal om knopen te 
beschermen, bijvoorbeeld wanneer u een ketting 
van werpgewichtjes in glas of lood gebruikt.

Code Maat Inhoud
3155 023 S 10 stuks

3155 024 M 10 stuks

3155 025 L 10 stuks

3155 026 LL 10 stuks

POWER STOPPER SQUARE

Een stopper van hoge kwaliteit in twee uitvoe-
ringen. Deze versie is vooral bedoeld om dob-
bers of glazen werpgewichten mee te fixeren.

brown trout

white flash

regenboog forel

orange flash

blankvoorn

koi

shining

Gewicht Duikdiepte Actie brown trout regenboog forel blankvoorn shining white flash orange flash koi
2 g 0,2 m Drijvend 3501 001 3501 002 3501 003 3501 004 3501 005 3501 006 3501 007

HUSTLE AND BUSTLE RIVER

‘Hustle and bustle’ beschrijft met zijn naam al de zeer levendige 
actie van dit kunstaas. Het kunstaas zal met name ingezet worden 
op vijvers en wild stromende beken. Uiteraard wordt dit kunstaas 
zowel met een dreg als met een enkele haak geleverd, waarmee 
het variabel in te zetten is. De gedetailleerde 3D designs zullen de 
roofvissen niet bekend voor komen en leverden onze testvissers 
tijdens de testfase al ongelooflijke vangstresultaten op.

brown trout

white flash

regenboog forel

orange flash

blankvoorn

koi

shining

Gewicht Duikdiepte Actie brown trout regenboog forel blankvoorn shining white flash orange flash koi
2 g 0,5 m Drijvend 3501 101 3501 102 3501 103 3501 104 3501 105 3501 106 3501 107

HUSTLE AND BUSTLE LAKE

‘Hustle and bustle’ beschrijft met zijn naam al de zeer levendige 
actie van dit kunstaas. Het kunstaas zal met name ingezet worden 
op vijvers en wild stromende beken. Uiteraard wordt dit kunstaas 
zowel met een dreg als met een enkele haak geleverd, waarmee 
het variabel in te zetten is. De gedetailleerde 3D designs zullen de 
roofvissen niet bekend voor komen en leverden onze testvissers 
tijdens de testfase al ongelooflijke vangstresultaten op.

PLUGGEN DRIJVEND
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rood/geel

copper/black

zilver/groen

paars/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

gele parel

Maat Gewicht rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black paars/wit zilver/blauw gele parel
2 3,5 g 3363 001 3363 002 3363 003 3363 004 3363 005 3363 006 3363 007 3363 008

BLOODY SPOON

Kleine lepeltjes zijn onmisbaar geworden bij het vissen op forelmeren. De buitengewone actie van de Bloody Spoon en de ultra-aantrekkelijke kleuren maken dit tot een 
succesvol, geheim wapen op elk forelwater.

rood/geel

copper/black

zilver/groen

roze/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

pearl/geel

Our pocket 
rocket!

Lengte Maat Gewicht rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black roze/wit zilver/blauw pearl/geel
2,5 cm 1 2 g 3366 001 3366 002 3366 003 3366 004 3366 005 3366 006 3366 007 3366 008

BLOODY LOONY SPOON

De Bloody Spoon serie zal zonder twijfel de meest doorgewinterde lepel-fanaat verteld doen staan. De kleine metalen lepels zijn op een hoog niveau afgewerkt en uit-
gerust met de beste haken en splitringen verkrijgbaar. Ons Magic Trout team heeft vervolgens gewerkt aan de best vangbare kleuren voor de Bloody Spoons. De range 
bestaat uit verschillende modellen met hun eigen, unieke actie. Zo heb je altijd de juiste lepel in je tackle box.

rood/geel

copper/black

zilver/groen

roze/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

pearl/geel

The  
classic!

Lengte Maat Gewicht rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black roze/wit zilver/blauw pearl/geel
3,5 cm 2 3 g 3368 001 3368 002 3368 003 3368 004 3368 005 3368 006 3368 007 3368 008

BLOODY SHOOT SPOON

De Bloody Spoon serie zal zonder twijfel de meest doorgewinterde lepel-fanaat verteld doen staan. De kleine metalen lepels zijn op een hoog niveau afgewerkt en uit-
gerust met de beste haken en splitringen verkrijgbaar. Ons Magic Trout team heeft vervolgens gewerkt aan de best vangbare kleuren voor de Bloody Spoons. De range 
bestaat uit verschillende modellen met hun eigen, unieke actie. Zo heb je altijd de juiste lepel in je tackle box.

LEPELS
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rood/geel

copper/black

zilver/groen

roze/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

pearl/geel

Always finds the 
trout!

Lengte Maat Gewicht rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black roze/wit zilver/blauw pearl/geel
3 cm 2 2,5 g 3365 001 3365 002 3365 003 3365 004 3365 005 3365 006 3365 007 3365 008

BLOODY ZOOM SPOON

De Bloody Spoon serie zal zonder twijfel de meest doorgewinterde lepel-fanaat verteld doen staan. De kleine metalen lepels zijn van zeer hoge kwaliteit en uitgerust 
met de beste haken en splitringen. Ons Magic Trout team heeft vervolgens gewerkt aan de best vangbare kleuren voor de Bloody Spoons. De range bestaat uit verschil-
lende modellen met hun eigen, unieke actie. Zo heb je altijd de juiste lepel in de tackle box.

rood/geel

copper/black

zilver/groen

paars/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

gele parel

Maat Gewicht rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black paars/wit zilver/blauw gele parel
2 2,1 g 3362 001 3362 002 3362 003 3362 004 3362 005 3362 006 3362 007 3362 008

BLOODY BLADES

Deze kleinbladige lepel is bedoeld voor het actieve vissen met UL materiaal of achter een sbirolino. Dankzij zijn lage gewicht is de actie achter een sbirolino geweldig en 
dwarrelt hij verleidelijk traag naar beneden in de zinkfase. Geen enkele salmonide kan deze actie weerstaan!

rood/geel

copper/black

zilver/groen

roze/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

pearl/geel

Lengte Maat Gewicht rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black roze/wit zilver/blauw pearl/geel
3,5 cm 3 2,6 g 3364 001 3364 002 3364 003 3364 004 3364 005 3364 006 3364 007 3364 008

BLOODY BIG BLADE

Op grote afstand met de bombarde of toch liever op korte afstand met een ultralight hengel? De verfrissend tuimelende Big Bloody Blades zijn voor veel verschillende 
doeleinden geschikt. Een garantie voor bijzondere zeevangsten.

LEPELS
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MT24 MT25

rood/geel

copper/black

zilver/groen

roze/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

pearl/geel

Lengte Maat Gewicht rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black roze/wit zilver/blauw pearl/geel
2,5 cm 1 3,6 g 3369 001 3369 002 3369 003 3369 004 3369 005 3369 006 3369 007 3369 008

BLOODY SPINNER

De Bloody Spinner combineert alles wat je zoekt in een spinner. Loopt goed door het water, een sterke haak en de meest vangbare kleuren voor het forelvissen. Of je 
nu in een forellenvijver vist of op een natuurlijke beek, deze spinner is een echte vanger. Door de splitring kun je in een handomdraai van dreg naar een enkele haak 
overstappen.

rood/geel

copper/black

zilver/groen

paars/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

gele parel

Maat Gewicht Inhoud rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black paars/wit zilver/blauw gele parel
1 1,75 g 1 stuks 3340 001 3340 002 3340 003 3340 004 3340 005 3340 006 3340 007 3340 008

BLOODY UL-SPINNER

Een roterend spinnerblad kan de sleutel tot succes zijn. Na diverse tests kwamen we tot de Bloody UL-Spinner: de perfectie zelf. De ultrascherpe dreggen zijn van de 
hoogste kwaliteit en in de testfase vingen onze vissers er grote aantallen en diverse soorten roofvis mee.

rood/geel

copper/black

zilver/groen

paars/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

gele parel

Maat Gewicht rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black paars/wit zilver/blauw gele parel
1 4 g 3360 001 3360 002 3360 003 3360 004 3360 005 3360 006 3360 007 3360 008

BLOODY INLINER

Beter dan de Bloody Inliner worden de zogenaamde inline-kunstaasjes niet. Met zijn slanke ontwerp kan dit kunstaas op veel verschillende manieren worden aangebo-
den en dit in alle waterlagen. Forellen gaan al snel tot de aanval over wanneer u dit ding twitcht of gewoon met constante snelheid binnenvist.

rood/geel

copper/black

zilver/groen

paars/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

gele parel

Maat Gewicht rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black paars/wit zilver/blauw gele parel
2 8 g 3361 001 3361 002 3361 003 3361 004 3361 005 3361 006 3361 007 3361 008

FAT BLOODY INLINER

De grotere broer van de Bloody Inliner komt vooral tot zijn recht bij een lage snelheid van binnenvissen en in de zinkfase. Met de Fat Bloody Inliner hoeft u maar zelden 
geduld te hebben…

LEPELS
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MT26 MT27

zwart/rood / Kaas

brown/ light green / Kaas

geel / Kaas

brown/ red tail / Kaas

paars / Kaas

oranje/geel / Kaas

natural / Kaas

groen / Kaas

B-FISH

De met een hoge frequentie bewegende schoepstaart van de Magic Trout B-Fish imiteert de bewegingen van een gewond prooivisje. In acht UV-actieve kleuren zijn dit 
de meest succesvolle modellen voor het vissen op forel. Door het toegevoegde kaasaroma wordt als extra ook het reukzintuig van de forel geactiveerd, waardoor de 
kansen op succes verdubbeld worden. Door de verdeling van de kleuren op de shads ontstaat er een onweerstaanbaar aan en uit effect. De B-Fish – een innovatie voor 
het vissen op forel.

Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas
Lengte Gewicht Inhoud zwart/rood oranje/geel brown/ red tail brown/ light green natural paars geel groen
2,5 cm 0,25 g 10 stuks 3495 001 3495 002 3495 003 3495 004 3495 005 3495 006 3495 007 3495 008

natural / Knoflook

wit/zwart / Knoflook

blauw/wit / Knoflook

glow in the dark / Knoflook

red/black / Knoflook

groen/wit / Knoflook

rood/wit / Knoflook

geel/zwart / Knoflook

oranje/geel / Knoflook

geel/groen / Knoflook

CURLY B-BOBBLES

De Curly B-Bobbles zijn unieke twisters. Ze kunnen met of zonder het bolletje op de staart worden gevist: twee verschillende bewegingen. Als de staart beschadigd is 
door de vele aanbeten, kunt u hem ook gewoon afknippen. Dan houdt u onze populaire kunstmatige bijenlarve over! 3 in 1 – als dat niet ingenieus is!

Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook
Lengte Gewicht Inhoud natural geel/zwart red/black wit/zwart oranje/geel groen/wit blauw/wit geel/groen rood/wit glow in the dark
3,5 cm 0,4 g 10 stuks 3276 001 3276 002 3276 003 3276 004 3276 005 3276 006 3276 007 3276 008 3276 009 3276 010
4,2 cm 1,1 g 10 stuks 3276 101 3276 102 3276 103 3276 104 3276 105 3276 106 3276 107 3276 108 3276 109 3276 110

TWISTERS
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MT28 MT29

neon groen/zwart / Kaas

neon roze / Kaas

neon groen/oranje / Kaas

neon groen / Kaas

neon geel/zwart / Kaas neon oranje / Kaas

Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas
Lengte Model Gewicht Inhoud neon groen/zwart neon groen/oranje neon geel/zwart neon oranje neon roze neon groen
6,5 cm V-Tail 1 g 6 stuks 3279 001 3279 002 3279 003 3279 004 3279 005 3279 006

T-WORM

De extreem zachte en met een hoge frequentie bewegende shads van Magic Trout zetten nieuwe maatstaven en passen precies in de huidige tijd. Beschikbaar in de 
meest succesvolle kleuren met een ongelooflijk goed werkende kaasflavour. De moderne T-Worms zijn bovendien uit milieuvriendelijk materiaal vervaardigd en breken 
in het water snel af.

neon groen/zwart / Knoflook

neon roze / Knoflook

neon geel/zwart / Knoflook

neon groen / Knoflook

neon geel/zwart / Knoflook neon oranje / Knoflook

Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook
Lengte Model Gewicht Inhoud neon groen/zwart neon geel/zwart neon oranje neon roze neon groen
6,5 cm I-Tail 1 g 6 stuks 3279 101 3279 102 3279 104 3279 105 3279 106

T-WORM

De extreem zachte en met een hoge frequentie bewegende shads van Magic Trout zetten nieuwe maatstaven en passen precies in de huidige tijd. Beschikbaar in de 
meest succesvolle kleuren met een ongelooflijk goed werkende kaasflavour. De moderne T-Worms zijn bovendien uit milieuvriendelijk materiaal vervaardigd en breken 
in het water snel af.

neon groen/zwart / Kaas

neon roze / Kaas

neon groen/oranje / Kaas

neon groen / Kaas

neon geel/zwart / Kaas neon oranje / Kaas

Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas
Lengte Model Gewicht Inhoud neon groen/zwart neon groen/oranje neon geel/zwart neon oranje neon roze neon groen
6,5 cm P-Tail 1 g 6 stuks 3279 201 3279 202 3279 203 3279 204 3279 205 3279 206

T-WORM

De extreem zachte en met een hoge frequentie bewegende shads van Magic Trout zetten nieuwe maatstaven en passen precies in de huidige tijd. Beschikbaar in de 
meest succesvolle kleuren met een ongelooflijk goed werkende kaasflavour. De moderne T-Worms zijn bovendien uit milieuvriendelijk materiaal vervaardigd en breken 
in het water snel af.

SHADS
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MT30 MT31

natural / Knoflook

wit/zwart / Knoflook

blauw/wit / Knoflook

glow in the dark / Knoflook

red/black / Knoflook

groen/wit / Knoflook

rood/wit / Knoflook

geel/zwart / Knoflook

oranje/geel / Knoflook

geel/groen / Knoflook

B-MAGGOT

Bijenlarven zijn een van de meest populaire en succesvolle aassoorten op forellenputten. Alleen jammer dat ze 
niet altijd beschikbaar zijn… Onze kunstmatige bijenlarven moeten qua aantrekkingskracht niet onderdoen voor 
echte larven, en ze blijven dan ook nog eens veel beter op de haak zitten. De speciale verdeling van de kleuren 
zorgen voor een onweerstaanbaar aan/uit-effect. Magic Trout B-Maggots – een troefkaart bij de forellenvisserij!

Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook
Lengte Inhoud natural geel/zwart red/black wit/zwart oranje/geel groen/wit blauw/wit geel/groen rood/wit glow in the dark
4,2 cm 10 stuks 3278 001 3278 002 3278 003 3278 004 3278 005 3278 006 3278 007 3278 008 3278 009 3278 010

PRO T-JIG

De enorme trend van het ultralichte vissen vraagt aan alle kanten om inno-
vaties. De nieuwe T-Jigs in verschillende formaten en gewichten maken verre 
worpen mogelijk van al het moderne kunstaas. Omdat de tungsten kralen al op 
de haken gelijmd zitten, bespaart dit de sportvissers tijd en vissen.

Code Haakmaat Haak Gewicht Inhoud Kleur
3483 003 8 1 0,3 g 3 stuks neon geel

3483 005 4 1 0,5 g 3 stuks neon oranje

3483 008 6 1 0,7 g 3 stuks neon roze

GOLDEN T-JIG

De enorme trend van het ultralichte vissen vraagt aan alle kanten om inno-
vaties. De nieuwe T-Jigs in verschillende formaten en gewichten maken verre 
worpen mogelijk van al het moderne kunstaas. Omdat de tungsten kralen al op 
de haken gelijmd zitten, bespaart dit de sportvissers tijd en vissen.

Code Haakmaat Haak Gewicht Inhoud Kleur
3498 005 8 1 0,3 g 3 stuks goud

3498 008 4 1 0,5 g 3 stuks zilver

3498 012 6 1 0,7 g 3 stuks rood

JIGKOPPEN

Verkrijgbaar vanaf november Verkrijgbaar vanaf november

neon geel

neon roze

neon oranje

goud

rood

zilver
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MT32 MT33

rood / Knoflook

blauw / Knoflook

zwart / Knoflook

groen / Knoflook

geel / Knoflook

bruin / Knoflook

wit / Knoflook

oranje / Knoflook

Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook
Inhoud Actie rood zwart geel wit blauw groen bruin oranje

50 g Drijvend 3983 001 3983 002 3983 003 3983 004 3983 005 3983 006 3983 007 3983 008

TROUT BAIT

Perfect kneedbaar, extreem aanlokkelijk aroma en de juiste kleuren. Dat was wat we met onze nieuwe Magic Trout Paste wilden realiseren. Het is ons gelukt. Beter dan 
Magic Trout Paste wordt het niet!

TROUT BAIT TASTE

Perfect kneedbaar, extreem aanlokkelijk aroma en de juiste kleuren. Dat was 
wat we met onze nieuwe Magic Trout Paste wilden realiseren. Het is ons 
gelukt. Beter dan Magic Trout Paste wordt het niet!

Code Kleur Inhoud Smaakstof Actie
3984 001 paars/rood 50 g Aardbei Drijvend

TROUT BAIT TASTE

Perfect kneedbaar, extreem aanlokkelijk aroma en de juiste kleuren. Dat was 
wat we met onze nieuwe Magic Trout Paste wilden realiseren. Het is ons 
gelukt. Beter dan Magic Trout Paste wordt het niet!

Code Kleur Inhoud Smaakstof Actie
3985 009 chartreuse 50 g Kaas Drijvend

TROUT BAIT TASTE

Een waanzinnige geurstof, met de x-factor! Lakritz bleek extreem effectief te 
zijn tijdens de testen: zelfs bij het passief vissen op forel bleek het super te 
werken.

Code Kleur Inhoud Smaakstof Actie
3986 010 zwart 50 g Zoethout Drijvend

TROUT BAIT TASTE

Forellen houden van zoet! Na ons miraculeuze aardbeienaroma stellen we u 
nu aan de nieuwe zoete verleiding in de Magic Trout Bait reeks voor. Sensatie 
gegarandeerd!

Code Kleur Inhoud Smaakstof Actie
3987 011 rood/wit 50 g Snoep Drijvend

TROUT BAIT TASTE

Een klassieker van de kust – de garnaal. Met dit aroma kunt u zeker potten 
breken op de forelplassen. Onze testvissers waren bijna wanhopig toen ze hun 
laatste testexemplaren hadden opgebruikt! Een must in elke viskist.

Code Kleur Inhoud Smaakstof Actie
3988 012 paars 50 g Crabby Drijvend

DISPLAY

Kartonnen display voor op de toonbank waarin 30 potten passen in vijf rij-
en. Zorgt ervoor dat uw producten beter zichtbaar zijn en vlotter verkopen. 
Gemakkelijk in elkaar te zetten.

Code
3982 999

FORELAAS
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Knoflook steranijsShrimp feromonenForelli Pellets Chilli Cheese

Inhoud Knoflook Shrimp Forelli Pellets Chilli Cheese steranijs feromonen
25 ml 3910 001 3910 002 3910 003 3910 004 3910 005 3910 006

FLAVOUR SPRAY - TROUT

De beste smaakrichtingen voor het vissen op forelvijvers. Met de 
Magic Trout Flavour Sprays kun je de gebruikelijke aassoorten ‘pimpen’ 
en het aantal aanbeten duidelijk laten toenemen – simpelweg sprayen 
en vangen! Elk flesje heeft een inhoud van 30 ml, daarmee vinden ze 
een plekje in elke tas en liggen ze steeds voor het grijpen.

MICRO T-BRAID

Een nieuw ontworpen, gevlochten lijn van hoge kwaliteit – Made in Japan –, te gebruiken 
als hoofdlijn voor het ultralichte vissen op salmoniden en roofvis. Magic Trout T-Braid is 
soepel, het laat zich uitstekend knopen en biedt uitstekende werpeigenschappen. Waar 
het aankomt op een eerlijke weergave van de diameter in verhouding tot de trekkracht, 
worden de liefhebbers van het ultralichte vissen op hun wenken bediend. Wanneer je prijs 
stelt op de hoogste kwaliteit en geen compromissen wilt sluiten, dan zul je enthousiast zijn 
over de nieuwe T-Braid.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
2395 004 0,04 mm 150 m 2,72 kg / 6 lbs groen 29,95

2395 005 0,05 mm 150 m 3,63 kg / 8 lbs groen 29,95

2395 006 0,06 mm 150 m 4,54 kg / 10 lbs groen 29,95

2395 008 0,08 mm 150 m 5,45 kg / 12 lbs groen 29,95

2395 010 0,10 mm 150 m 7,26 kg / 16 lbs groen 29,95

2395 012 0,12 mm 150 m 8,17 kg / 18 lbs groen 29,95

FLUORO CARBON TROUT

Fluoro Carbon Trout onderlijnmateriaal – kwaliteit Made in Japan! Een hoge trekkracht 
en goed bestand tegen doorschuren, dit bij een eerlijke opgave van de diameter! Het 
materiaal is soepel en laat zich uitstekend knopen. Vanwege de lichtbrekingsindex is het 
onderlijnmateriaal onder water voor de vissen vrijwel onzichtbaar. Wanneer je prijs stelt 
op kwaliteit en geen compromissen wilt maken, dan zul je enthousiast worden over het 
Magic Trout Fluoro Carbon onderlijnmateriaal.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2655 014 0,14 mm 50 m 1,30 kg transparant

2655 016 0,16 mm 50 m 1,70 kg transparant

2655 018 0,18 mm 50 m 2,10 kg transparant

2655 020 0,20 mm 50 m 2,60 kg transparant

2655 022 0,22 mm 50 m 3,10 kg transparant

2655 025 0,25 mm 50 m 4,20 kg transparant

Revolutie op de 
Forellenvijver!

MONO LINE TROUT

De Magic Trout Mono Line is een hoogwaardig monofilament – kwaliteit Made in 
Japan. Door het extreem gladde oppervlak en het feit dat de lijn zeer goed bestand is 
tegen doorschuren, ontstaat ook een onvergelijkbaar hoge trekkracht op de knopen. 
Dit is vrijwel zeker de beste lijn voor het vissen op forel die op de markt te vinden is.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2390 016 0,16 mm 300 m 2,0 kg rood

2390 018 0,18 mm 300 m 2,70 kg rood

2390 020 0,20 mm 300 m 3,30 kg rood

2390 022 0,22 mm 300 m 4,00 kg rood

2390 025 0,25 mm 300 m 4,80 kg rood

LIJN
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TROUT HOOK

Een absolute revolutie op de forelvijvers! De tijden dat kant-en-klare onderlijnen 
uit kleine zakjes geprutst en ontward moesten worden liggen achter ons. De 
Magic Trout Hooks worden geleverd op kleine, praktische spoeltjes. Simpelweg 
de rubber lip omhoog klappen, afrollen en aan de hoofdlijn bevestigen. Alle 
onderlijnlengtes en haakmodellen zijn afgestemd op de vismethoden waarvoor 
ze gebruikt worden. Kwalitatief hoogwaardige haken en fluorocarbon lijn ‘Made 
in Japan’. Magic Trout Hook – standaard haakmodel. Magic Trout Paste – speci-
aal voor het vissen met forelleneeg. Magic Trout Maggot – voor het vissen met 
wasmotten en meelwormen.

Code Ø Haakmaat Onderlijnl. Inhoud Kleur
4725 001 0,22 mm 4 70 cm 7 stuks zilver

4725 002 0,20 mm 6 70 cm 7 stuks zilver

4725 003 0,18 mm 8 70 cm 7 stuks zilver

4725 004 0,16 mm 10 70 cm 7 stuks zilver

4725 101 0,22 mm 4 200 cm 7 stuks zilver

4725 102 0,20 mm 6 200 cm 7 stuks zilver

4725 103 0,18 mm 8 200 cm 7 stuks zilver

4725 104 0,16 mm 10 200 cm 7 stuks zilver

TROUT HOOK PASTE

Een absolute revolutie op de forelvijvers! De tijden dat kant-en-klare onderlijnen 
uit kleine zakjes geprutst en ontward moesten worden liggen achter ons. De 
Magic Trout Hooks worden geleverd op kleine, praktische spoeltjes. Simpelweg 
de rubber lip omhoog klappen, afrollen en aan de hoofdlijn bevestigen. Alle 
onderlijnlengtes en haakmodellen zijn afgestemd op de vismethoden waarvoor 
ze gebruikt worden. Kwalitatief hoogwaardige haken en fluorocarbon lijn ‘Made 
in Japan’. Magic Trout Hook – standaard haakmodel. Magic Trout Paste – speci-
aal voor het vissen met forelleneeg. Magic Trout Maggot – voor het vissen met 
wasmotten en meelwormen.

Code Ø Haakmaat Onderlijnl. Inhoud Kleur
4726 001 0,22 mm 4 70 cm 7 stuks rood

4726 002 0,20 mm 6 70 cm 7 stuks rood

4726 003 0,18 mm 8 70 cm 7 stuks rood

4726 004 0,16 mm 10 70 cm 7 stuks rood

4726 101 0,22 mm 4 200 cm 7 stuks rood

4726 102 0,20 mm 6 200 cm 7 stuks rood

4726 103 0,18 mm 8 200 cm 7 stuks rood

4726 104 0,16 mm 10 200 cm 7 stuks rood

TROUT HOOK MAGGOT

Een absolute revolutie op de forelvijvers! De tijden dat kant-en-klare onderlij-
nen uit kleine zakjes geprutst en ontward moesten worden liggen achter ons. 
De Magic Trout Hooks worden geleverd op kleine, praktische spoeltjes. Simpel-
weg de rubber lip omhoog klappen, afrollen en aan de hoofdlijn bevestigen. 
Alle onderlijnlengtes en haakmodellen zijn afgestemd op de vismethoden 
waarvoor ze gebruikt worden. Kwalitatief hoogwaardige haken en fluorocar-
bon lijn ‘Made in Japan’. Magic Trout Hook – standaard haakmodel. Magic 
Trout Paste – speciaal voor het vissen met forelleneeg. Magic Trout Maggot – 
voor het vissen met wasmotten en meelwormen.

Code Ø Haakmaat Onderlijnl. Inhoud Kleur
4727 001 0,22 mm 4 70 cm 7 stuks zilver

4727 002 0,20 mm 6 70 cm 7 stuks zilver

4727 003 0,18 mm 8 70 cm 7 stuks zilver

4727 004 0,16 mm 10 70 cm 7 stuks zilver

4727 101 0,22 mm 4 200 cm 7 stuks zilver

4727 102 0,20 mm 6 200 cm 7 stuks zilver

4727 103 0,18 mm 8 200 cm 7 stuks zilver

4727 104 0,16 mm 10 200 cm 7 stuks zilver

HAKEN

REVOLUTIE 
OP DE FORELLENVIJVER!REVOLUTIE 
OP DE FORELLENVIJVER!
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8090 001

8090 002

8090 003

UL-LANDING NET HANDLE

De uitschuifbare landingsnetsteel vindt haar toepassing bij het moderne ultralichte vissen, als ook bij het vissen met klassieke methoden.

Code Lengte Gewicht Adv. pr. €
7121 001 85 - 150 cm 299 g 9,95

UL-LANDING NET

Het met rubber afgewerkte landingsnet is bedoeld voor het moderne ultralichte 
vissen op forelvijvers en kan door de ongelooflijke stabiliteit ook op vijvers met 
grote forel ingezet worden.

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Materiaal Mesh Adv. pr. €
7120 001 50 cm 40 cm 25 cm 290 g Rubber Net 30 x 15 mm 27,95

TEST TROUT SCOOPER

Vaak maken kleine details het verschil uit. In dit uit carbon gemaakt landingsnet, 
ligt de forel precies goed zodat u hem eruit kunt halen. Ook absorbeert het net 
geen geuren. Het superlichte schepnet past perfect bij de Magic Trout Scooper 
steel.

Code Lengte Breedte Diepte Adv. pr. €
7006 001 40 cm 40 cm 30 cm 24,95

BIG CATCH NET

Wanneer je grote vis wilt vangen, dan heb je ook een groot landingsnet nodig. 
Het Magic Trout ‘Big Catch Net’ biedt voldoende ruimte om zelfs de grootste 
forel te kunnen landen. De grote kraag aan de buitenkant maakt het net sterker 
en het voorkomt dat een haak vast komt te zitten in de mazen tijdens het landen 
van een vis. Dit is vaak de reden dat een vis verloren gaat, maar niet bij onze spe-
ciale landingsnetten voor de giganten van de forellenplassen.

Code Lengte Breedte Hoogte Mesh Adv. pr. €
7025 001 60 cm 48 cm 35 cm 6 x 6 mm 25,95

ACCESSORY T-BOX

Waterdichte tackleboxen die individueel inzetbaar zijn en voorzien van vier 
kwalitatieve afsluitmogelijkheden.

Code Model Lengte Breedte Diepte Gewicht Inhoud Kleur Adv. pr. €
8090 001 Medium 20,5 cm 15 cm 4 cm 215 g 1 transparant 6,95

8090 002 Large 25,5 cm 15,5 cm 4 cm 268 g 1 transparant 7,95

8090 003 Big 33 cm 20,5 cm 4 cm 429 g 1 transparant 8,95

UL BOX - LAKE

Moderne, waterdichte box voor kunstaas en allerlei klein materiaal.

Code Lengte Breedte Gewicht Inhoud Kleur Adv. pr. €
8091 001 15 cm 9 cm 40 g 1 transparant 8,95

ACCESSOIREBOXEN
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PRO CARRY

De Pro Carry vervangt 
veel plaats innemende en 
onhandige forellenstations, 
want de samen te klappen 
draagtas met vier hengel-
houders, twee tackleboxen 
en veel meer extra’s is niet 
alleen vederlicht, maar ook 
een ware blikvanger aan de 
forellenvijvers.

Code Breedte Hoogte Gewicht Kleur Adv. pr. €
8595 001 52 cm 43 cm 100 g zwart 59,95

BAIT BAG

De Magic Trout Bait Bag is een praktisch 100% waterdichte tas waarin acht 
potjes Trout Bait geplaatst kunnen worden, twee ruime vakken voor klein 
materiaal en een netvak van formaat. Optisch is dit nieuwe product duidelijk 
afwijkend van wat verder aangeboden wordt en het zet dan ook nieuwe maat-
staven.

Code Breedte Hoogte Gewicht Kleur Adv. pr. €
8596 001 27 cm 9 cm 80 g zwart 39,95

ROD HOLDER, 
ADJUSTABLE

Trout anglers need a 
decent and sturdy rod 
holder, especially when 
the fish are biting on 
static rigs or for a second 
rod. The special folding 
mechanism always ensu-
res a safe strike! Thanks 
to the flexible joint head, 
the rod can be adjusted 
to almost any imaginable 
position. The double 
ground spike prevents 
the rod holder from twis-
ting even in windy condi-
tions. Materiaal: Steel

Code Hoogte Gewicht Inhoud Kleur Adv. pr. €
8280 001 85 - 130 cm 1,10 kg 1 stuks rood/zwart 19,95

PUT AND TAKE 
DISPLAY SET
Het Magic Trout Display 
maakt het voor zowel hengel-
sportzaken als uitbaters van 
forellenvijvers mogelijk om 
een compleet assortiment pro-
ducten aan te bieden op een 
kleine ruimte.  
 Met hulp van de stabielen 
stabiele wielen is het display 
variabel in te zetten en zal het 
zich ontwikkelen tot een kas-
succes in de winkel.

Code Breedte Hoogte
9903 999 60 cm 195 cm

NIGHTFIGHT HEADLAMP

Een goede hoofdlamp – een zeer belangrijk item voor de forelvisser. Vaak 
arriveer je al ‘s morgens vroeg aan het water, om een van de betere stekken 
langs de oever te krijgen. Met het lamplicht van onze Magic Trout hoofdlamp 
kun je je uitrusting zonder problemen in het donker opbouwen. Onze Magic 
Trout Headlamp brengt licht in de duisternis! De waterdichte hoofdlamp, die 
een sterkte heeft van 150 lumen en een maximaal bereik van 100 meter, is met 
haar 48 gram een echte lichtgewicht. Batterijen: 3x AAA (niet inbegrepen)

Code Gewicht Adv. pr. €
8946 001 48 g 12,95

TROUT STICKER

Code Breedte Hoogte
9949 300 7,2 cm 7,2 cm

LOGO STICKER

Code Breedte Hoogte
9949 301 7,2 cm 14,8 cm

DISPLAYS
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HOODY

Materiaal: 100% Katoen. Gram weight: 220 g/m²

Code Maat Kleur Adv. pr. €
8988 001 S rood 49,95

8988 002 M rood 49,95

8988 003 L rood 49,95

8988 004 XL rood 49,95

8988 005 XXL rood 49,95

8988 006 XXXL rood 49,95

GLOVE

Trout are slippery and can easily slide out of your grip. The Magic Trout Glove 
is a handy solution. They also save your hands from freezing during the colder 
months. The most important fingers for baiting your hook have been left open 
to allow you the necessary fingertip feel. Materiaal: 30% polychloride , 55% 
Nylon, 5% Rubber, 10% Katoen. Gram weight: 295 g/m²

Code Model Kleur Adv. pr. €
9350 001 stretch rood 13,95

TRUCKER PET

Materiaal: 100% Katoen, Gaas 100% Polyester

Code Kleur Adv. pr. €
9788 011 rood/wit 9,95

TROUT TRUCKER CAP

Materiaal: 100% Katoen. Gram weight: 220 g/m²

Code Model Kleur Adv. pr. €
9788 095 stretch grijs bruin 9,95
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Meervalvissen – een extreem avontuur, waarvoor uitzonderlijk 
materiaal een vereiste is. De Black Cat collectie van Stefan Seuss 

omvat het gereedschap voor de knalharde praktijk. Getest  
op de sterkste tegenstanders, die je in de rivieren in Europa  

kunt vinden.

i UITLEG INTERACTIEVE ICONEN

U kunt meer informatie over het product zien door  
op de volgende iconen te klikken:

U kunt een google zoekopdracht doen door op het artikel-
nummer van het desbetreffende product te klikken 

Detail  
opnamen 

Exploded view 
weergave

Gebruikers 
handleiding

Video360 graden 
animatie

Google-Suche
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“Al meer dan 10 jaar  
de standaard voor meervalvissen“ 
Het moderne meervalvissen groeit en is populairder dan ooit. Ver buiten de grenzen van 
Europa zoeken steeds meer sportvissers de uitdaging om zich met een van de grootste 
zoetwaterroofvissen te meten. Zebco Europe biedt als sterke en betrouwbare partner 
al sinds jaren innovatieve producten, in de praktijk geteste end-tackle en supersterke 
kwaliteitshengels en molens.

Stefan Seuß, één van de bekendste en succesvolste meervalexperts, heeft al zijn kennis 
en ervaring in deze product range gestoken en komt iedere keer weer met nieuwe 
producten en techniek, die het doelgericht vissen op grote meerval mogelijk maken. 
Stefan wordt bij het ontwikkelingen van deze producten bijgestaan door een team 
van de meest succesvolste en innovatieve test- en teamvissers uit heel Europa. Door 
middel van hun hulp en het samenvoegen van de talloze testverslagen en ervaringen 
van de verschillende watertypes, kunnen zij zo het perfecte materiaal en benodigdheden 
ontwikkelen voor elke situatie.

Met het motto ‘stilstand is achteruitgang‘ probeert Black Cat om zich steeds verder te 
verbeteren, zich aan te passen aan de omstandigheden en nieuwe trends te vinden om 
zo aan de hoge eisen van de Europese meervalscène te voldoen.

Meerval bevindt zich tegenwoordig in nagenoeg alle grote wateren en Black Cat biedt 
voor elke meervaltechniek praktijk bewezen materialen om er voor te zorgen dat niets aan 
het toeval overgelaten wordt. Daarnaast zijn wij continu bezig met vernieuwingen en het 
doorontwikkelen van de diverse technieken, om er ook voor te zorgen dat de vangst van 
grote, moeilijk te vangen meerval op wateren met een hoge hengeldruk gegarandeerd is. 
Resultaat is geen toeval, om het materiaal te testen maken wij duizenden uren per jaar 
aan de waterkant door en zorgen daardoor voor een perfecte mix van functionaliteit en 
een hoge kwaliteitsstandaard met een eerlijke prijs-prestatieverhouding.  

Veel van de door ons ontwikkelde trends zijn de basis van het moderne meervalvissen 
geworden en worden bijna een-op-een door andere fabrikanten gekopieerd, maar het 
verschil van vangen of niet-vangen ligt in de details.

Naast de beste materialen, zijn onze video-blogs en meerval-workshops aan de 
waterkant met de vissers zelf een garantie voor succesvol meervalvissen. 

We werken met passie aan de materialen van de toekomst. Stefan Seuß en zijn 
teamvissers investeren elke vrije minuut op het water en zetten zo de norm voor het 
vangen van recordvissen. Met materialen van Black Cat zijn in de afgelopen jaren al 
meer dan 50 meervallen van over de 100 kilo gevangen, geen enkel ander merk komt 
hier ook maar in de buurt.

Talloze tevreden klanten hebben bijgedragen aan deze ontwikkeling en we willen u 
bedanken voor uw grote vertrouwen in Black Cat.

Black Cat - The Best Way to Catch 

Black Cat – 

The Best Way 

to Catch
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BC4 BC5

EXTREME FD

Het werkpaard voor de meervalvisser. Wie het tegen deze reusachtige vissen 
wil opnemen heeft extreem materiaal nodig. De Black Cat Extreme beschikt 
over een gigantische lijncapaciteit, een onverwoestbare as van RVS, een 
ultrasterke slip en een power hendel waardoor de krachtoverbrenging opti-
maal is. Met deze molen is de meervalvisser voorbereid op elke mogelijke 
situatie. Of u uw aas nu op 300 meter wilt aanbieden, dan wel in of tussen 
hindernissen, speelt geen rol: hij kan het allemaal. Een universele vechtma-
chine. In tegenstelling tot de #95 versie heeft dit nieuwe model (maat #105) 
met zijn ongelofelijk grote lijncapaciteit een manuele beugel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Rotor uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Molenhuis en zijplaten uit aluminium
 · Extra groot meerschijven-slipsysteem
 · Overgedimensioneerde slingerknop voor optimale krachtoverbrenging
 · Met titaniumnitride gecoate lijngeleider met anti-kinksysteem
 · Robuste binnenwerkonderdelen uit brons en roestvrijstaal
 · Aluminium spoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Multistop anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0273 095 495 540 / 0,45 4.4:1 108 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1100 g 229,00

0273 105 4105 700 / 0,45 4,4:1 110 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1135 g 249,00

BATTLE CAT SPIN FD

Het gericht vissen op meerval met kunstaas is erg populair geworden. Speci-
aal voor de actieve visser heeft Black Cat een spinmolen ontwikkeld die niets 
te wensen overlaat. Verkrijgbaar in 2 maten waardoor deze molen breed 
inzetbaar is: van afstandsvissen met zwaar kunstaas tot het vissen op middel-
lange afstand en het uitkammen van hotspots op de korte afstand vanuit de 
boot, tot het verticaal vissen met zware loodsystemen op of nabij de bodem. 
Deze molen zal zeer lang mee gaan, de as, het binnenwerk en de beugel 
zijn nagenoeg onverwoestbaar. Speciaal ontwikkeld voor het gebruik van 
gevlochten lijnen, het slipsysteem voert de warmte af en zal zelfs de grootste 
meerval kunnen temmen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Rotor uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Molenhuis uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Extra groot offshore-meerschijven-slipsysteem
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Met titaniumnitride gecoate lijngeleider
 · Exclusief TiMag™ System: onderhoudsvrij, magnetisch lijnbeugelom-
slagsysteem
 · Binnenwerk uit superharde roestvrijstaallegering
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Foot Forward™ reelvoet voor betere balans in de hengel

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0350 050 750 200 / 0,24 5,3:1 91 cm 7 12,7 kg / 28 lbs 400 g 189,00

0350 060 760 275 / 0,25 4,9:1 94 cm 7 13,6 kg / 30 lbs 680 g 199,00

Slip voorop
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BC6 BC7

SHADOW SPIN FD

Het gericht vissen op meerval met kunstaas is erg populair geworden. Speci-
aal voor de actieve visser heeft Black Cat een spinmolen ontwikkeld die niets 
te wensen overlaat. Verkrijgbaar in 4 maten waardoor deze molen breed 
inzetbaar is: van afstandsvissen met zwaar kunstaas tot het vissen op middel-
lange afstand en het uitkammen van hotspots op de korte afstand vanuit de 
boot, tot het verticaal vissen met zware loodsystemen op of nabij de bodem. 
Deze molen zal zeer lang mee gaan, de as, het binnenwerk en de beugel 
zijn nagenoeg onverwoestbaar. Speciaal ontwikkeld voor het gebruik van 
gevlochten lijnen, het slipsysteem voert de warmte af en zal zelfs de grootste 
meerval kunnen temmen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Zeer robuust molenhuis, dito zijplaten en rotor uit aluminium
 · Fijn instelbaar, afgeschermd Magnum-CSC™ slipsysteem voorop  
(carbon slipschijven)
 · Overgedimensioneerde slingerknop voor optimale krachtoverbrenging
 · MegaShieldTM coating uit verschillende lagen

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0274 040 840 210 / 0,30 5.2:1 80 cm 8 10,4 kg / 23 lbs 382 g 149,00

0274 060 860 220 / 0,40 4.9:1 85 cm 8 13,6 kg / 30 lbs 617 g 159,00

0274 080 880 270 / 0,45 4.9:1 95 cm 8 18,1 kg / 40 lbs 697 g 162,00

PASSION PRO FD

Voor de beginnende meervalvisser en jonge vissers komt Black Cat met een 
molen die tegen de ruige omstandigheden van de meervalvisserij is opgewas-
sen. De hoge lijncapaciteit, de rotsvaste as en de powergreep, maken van de 
Black Cat Passion de perfecte meervalmolen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Robuust molenhuis uit nylon
 · Extra groot meerschijven-slipsysteem
 · Spuitgegoten aluminium slinger
 · Grote lijngeleider
 · Dikke lijnbeugel voor optimale balans
 · Robuust Power-binnenwerk
 · Lijnopspoelsysteem met twee snelheden
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0345 040 640 230 / 0,22 5,2:1 76 cm 6 6,5 kg / 14 lbs 320 g 79,95

0345 060 660 300 / 0,26 4,8:1 83 cm 6 12,0 kg / 26 lbs 550 g 89,95

0345 080 680 400 / 0,30 4,8:1 94 cm 6 15,0 kg / 33 lbs 690 g 99,95

0345 100 6100 330 / 0,45 4,9:1 100 cm 6 15 kg / 33 lbs 700 g 115,00

Slip voorop
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BC8 BC9

LONG RANGER

Het ultieme wapen voor de meervalvisser. Reels zijn niet meer weg te den-
ken in het hedendaagse meervalvissen. Met hun enorme lijncapaciteit,het 
ijzersterke binnenwerk en hun vermogen om het aas op grote afstand aan te 
kunnen bieden, zijn ze immers ideaal. Een ander belangrijk punt is het gemak 
waarmee u de montage d.m.v. de automatisch geremde vrijloop en het zeer 
fijn in te stellen slipsysteem kunt laten zakken.Een Black Cat Long Ranger 
haalt per omwenteling 127 cm lijn binnen en beschikt over 7 kogellagers. 
Een lijngeleider en een T-bar hebben we bewust achterwege gelaten, om er 
zeker van te kunnen zijn dat de lijn perfect afrolt. Dankzij de relatief smalle 
maar diepe spoel ligt de lijn na het binnendraaien perfect. Stefan Seuß heeft 
de reel een jaar lang getest en was zeer onder de indruk van de kwaliteit van 
deze reel welke tevens breed inzetbaar is aan of op het water.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Compleet machinaal gefreesd, aluminium molenhuis uit één stuk
 · MegaDragTM slipsysteem uit roestvrij staal en carbon
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Superharde, overdimensionale messing binnenwerkonderdelen
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0608 040 740 325 / 0,50 5,2:1 127 cm 7 30 kg / 66 lbs 896 g 445,00

BUSTER

De Black Cat Buster biedt vissers een universele reel met een verbluffende 
goede verhouding tussen prijs en prestaties. De behuizing bestaat uit alumini-
um en de reel weegt daardoor slechts 780 gram. De fijn instelbare slip is ide-
aal tijdens de dril maar bijvoorbeeld ook als u de montages aan het uitzetten 
bent. Met zijn lijncapaciteit van 350 meter/0,50 mm dekt de reel alle takken 
van de moderne meervalvisserij perfect af. De hoge inhaalsnelheid (6.1:1/110 
cm) maakt het mogelijk om ook vissen die op grote afstand worden gehaakt 
snel dichterbij te krijgen. Op de Buster zit een luide verklikker, die een aan-
beet duidelijk aangeeft.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Stevig aluminium molenhuis uit één stuk
 · MegaDragTM slipsysteem uit roestvrij staal en carbon
 · Extra grote, antislip slingerknop
 · Krachtig binnenwerk
 · Hoge inhaalsnelheid
 · Performance Tuned antiroest lagers
 · MegaShieldTM coating uit verschillende lagen

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0366 030 BCB 30 350 / 0,50 6,1:1 109 cm 6 16 kg / 35 lbs 684 g 249,00

Lever Drag
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BC10 BC11

BATTLE CAT VERTICAL

Het werkpaard voor de actieve visser. Op veler verzoek en na een uitgebreide 
testfase komt Stefan Seuß nu met de eerste linkshandige reel die kracht en 
lichtgewicht perfect weet te combineren. De Battle Cat Vertical is ontwikkeld 
voor het actief vissen met fireballs of ander verticaal gevist aas bij de kwakhout-
visserij.  De reel vist uitermate comfortabel, zodat je niet moe wordt. Met een 
slipkracht van 15 kg en een lijncapaciteit van 300 meter 20/00 kun je zelfs de 
allergrootste meervallen temmen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Robuust frame uit aluminium
 · MegaDragTM slipsysteem uit roestvrij staal en carbon
 · Extra grote, antislip slingerknop
 · Superharde messing binnenwerkonderdelen
 · Hoge inhaalsnelheid
 · Oneindige anti-retour
 · MegaShieldTM coating uit verschillende lagen

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0650 010 LH 710 345 / 0,25 7,2:1 102 cm 7 15 kg / 33 lbs 380 g 249,00

BUSTER LH

Werpreels zijn uit de moderne visserij op meerval niet meer weg te denken. 
Talrijke voordelen, zoals de lijncapaciteit, de gecontroleerde afgifte van lijn bij 
het plaatsen van het aas en de extra kracht die tijdens de dril van een meerval 
uitgeoefend kan worden, spreken voor het inzetten van werpreels. Veel meer-
valvissers zullen daarbij uit gewoonte een linksdraaiend model in willen zetten. 
Black Cat brengt met de Buster 650 LH het juiste gereedschap voor deze visserij 
op de markt! De Buster 650 LH beschikt over een compleet aluminium reelhuis 
en heeft een totaal gewicht van 750 gram. Met de hoge overbrenging van 5,2:1 
wordt een inhaalsnelheid van 101 cm lijn gerealiseerd, hiermee wordt een snel en 
zonder vermoeid te raken binnenhalen van het aas mogelijk; dit zelfs over zeer 
grote afstanden. Met een lijncapaciteit van 440 meter 60/00 kunnen ook zeer 
veraf gelegen stekken bevist worden. Het supersterke, fijn instelbare schijven-sli-
psysteem MegaDragTM levert een maximale slipkracht van 16 kilogram, waarmee 
elke mogelijke tegenstander tot keren gedwongen worden kan. De grote en goed 
in de hand liggende slingerknop maakt een comfortabel en zeker binnendraaien 
tijdens de dril van tegenstanders van formaat mogelijk. Bewust is bij deze reel 
gekozen voor het afwezig laten van een lijnvoering en de zogenaamde T-Bar. Dit 
levert een perfecte lijnafgifte op en de sportvisser heeft op elk moment toegang 
tot de spoel, om eventueel met de duim extra slipkracht uit te oefenen. Dankzij 
de relatief smalle, maar diepe spoel zal de lijn bijna als vanzelf goed verdeeld wor-
den tijdens het binnen draaien van het aas.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Stevig aluminium molenhuis uit één stuk
 · MegaDragTM slipsysteem uit roestvrij staal en carbon
 · Extra grote, antislip slingerknop
 · Krachtig binnenwerk
 · Hoge inhaalsnelheid
 · Performance Tuned antiroest lagers
 · MegaShieldTM coating uit verschillende lagen

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0369 050 BCB 650 440 / 0,60 5,2:1 101 cm 6 16 kg / 35 lbs 758 g 299,00

Lever Drag
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BC12 BC13

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16459 285 The Cat Limited Edition 2,85 m 2 200 - 400 g 1,45 m 485 g 239,00

16459 300 The Cat Limited Edition 3,00 m 2 200 - 400 g 1,55 m 503 g 259,00

Code Geleideogen Geleideogen Reelhouder
16459 285 Seaguide 8+1 Fuji®

16459 300 Seaguide 9+1 Fuji®

THE CAT LIMITED EDITION
The Cat werd speciaal ontwikkeld door Stefan Seuß en ze wordt in een gelimiteerde oplage op de markt 
gebracht. Het edele silver-black ontwerp zonder veel poespas en met een discrete Dark Camou handgreep 
maakt de hengel tijdloos, edel en onopvallend. De blank heeft absoluut Drill Power en is dankzij de speciale 
geleideogenverdeling zowel geschikt voor gebruik met de werpreel als met de werpmolen. De 3 meter versie 
werd speciaal ontwikkeld voor de sportvissers die vanaf de oever vissen, die hun aas in een harde stroming op 
de rivier of op grote afstand met een boei op een meer aanbieden willen. De Cat geldt als vlaggenschip voor 
de moderne meervalvisser en laat geen wensen open op het gebied van kwaliteit en afwerking. De afgewogen 
parabolische blank biedt veel drilplezier bij kleinere meervallen en enorme krachtreserves bij het gevecht met de 
vis van je leven.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16455 290 Cat Buster Multistyle 2,90 m 2 300 - 600 g 1,50 m 465 g 199,00

Code Geleideogen Geleideogen Reelhouder
16455 290 Fuji® 11 Fuji

CAT BUSTER MULTISTYLE
Een speciale hengel voor het vissen met de werpreel vanaf de oever of vanuit de boot. Deze hengel is ontwor-
pen voor de die-hard sportvisser die graag met de werpreel wil vissen en ze heeft een optimale buiging tijdens 
de dril dankzij het grote aantal geleideogen. Zelfs het vissen op grote afstanden is geen probleem met de Multi 
Style.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16457 170 Cat Buster Vertical 1,70 m 1 100 - 200 g 1,74 m 273 g 149,00

Code Geleideogen Geleideogen Reelhouder
16457 170 Fuji® 6 Fuji

CAT BUSTER VERTICAL
De Cat Buster Vertical is het actieve werkpaard binnen de Buster serie aan hengels en ze wordt afgewerkt in 
een onopvallende zwarte kleur. De snelheid en de gevoeligheid van de krachtige blank zijn ongelooflijk. De 
hengel maakt het mogelijk om zelfs met groot kunstaas zonder moe te worden verticaal te vissen, waarbij je 
op elk moment volledige controle hebt over het kunstaas. De Buster Vertical kan zowel met een werpreel als 
met een werpmolen gebruikt worden.

Meervalhengels
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BC15BC14

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16458 270 Cat Buster Spin 2,70 m 2 50 - 150 g 1,40 m 310 g 179,00

Code Geleideogen Reelhouder
16458 270 9 Fuji

CAT BUSTER SPIN
Het actieve vissen op meerval met shads en spinners is zeer succesvol en op alle wateren vanaf de oever of van-
uit een boot zonder veel problemen toepasbaar. Wij van het Black Cat Team presenteren je nu met de Buster 
Spin een universeel inzetbare kunstaashengel voor het vissen op meerval. Met een lengte van 270 cm en een 
werpvermogen van 50 – 150 gram is de hengel uitermate geschikt voor het vissen vanaf de oever of vanuit de 
boot. De blank bestaat uit onverwoestbaar DF (Durafiber) materiaal en biedt ondanks het lage eigen gewicht 
ongelooflijke krachten tijdens de dril. De Buster Spin combineert op deze manier een gevoelige presentatie van 
het kunstaas met een snelle actie van de blank bij het zetten van de haak, ook over grotere werpafstanden. Op 
de blank zijn 8 + 1 hoogwaardige Fuji geleideogen geplaatst, met een groot startoog om grotere afstanden te 
kunnen behalen bij het werpen. De TVS Fuji molenhouder biedt een zeker houvast aan elke meervalwerpmolen 
en staat borg voor een aangenaam en afgewogen gebruik van de hengel bij het werpen en het drillen van 
grote meervallen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16450 320 Cat Buster Godzilla 3,20 m 2 1000 g 1,67 m 670 g 229,00

Code Geleideogen Geleideogen Reelhouder
16450 320 Fuji® 11 Fuji

CAT BUSTER GODZILLA
De naam zegt alles. Je zult geen sterkere hengel kunnen vinden! Met een lengte van 3,20 meter en een werp-
vermogen tot 1 kg is de Godzilla het ultieme wapen om monsters uit zware begroeiing onder water te halen. 
Wanneer een stek omgeven is door obstakels die het leefmilieu vormen van de grootste meervallen, wanneer 
er brutale gevechten gewonnen dienen te worden en wanneer de omstandigheden het noodzakelijk maken 
om XXL aas op afstanden van meer dan 300 meter aan te bieden, dan is de Godzilla de juiste keuze.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16456 280 Cat Buster 2,80 m 2 300 - 500 g 1,45 m 484 g 195,00

16456 300 Cat Buster 3,00 m 2 300 - 500 g 1,55 m 509 g 199,00

Code Geleideogen Geleideogen Reelhouder
16456 280 Fuji® 9 Fuji

16456 300 Fuji® 8 Fuji

CAT BUSTER
Een culthengel onder meervalvissers. Met geen andere hengel zijn meer meervallen van rond de 100 kg geland 
dan met de Buster. De universele hengel voor diverse vismethoden is gebaseerd op een fantastische combinatie 
van kracht en een parabolische actie. De big game geleideogen en Fuji reelhouder maken de Buster tot een 
begerenswaardig geheel en maken zelfs het gebruik van een werpreel mogelijk. Met de Buster ben je ideaal 
uitgerust om het gevecht aan te gaan met exceptionele vissen op elk type water wereldwijd.
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BC17BC16

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16490 240 Boat 2,40 m 2 600 g 1,30 m 427 g 74,95

16490 270 Bank 2,70 m 2 600 g 1,40 m 483 g 79,95

16490 300 Bank 3,00 m 2 600 g 1,56 m 570 g 84,95

BLACK PASSION
Black Passion staat voor compromisloos meervalvissen tegen een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding. De hen-
gelserie is optimaal geschikt voor nieuwkomers en sportvissers met een bescheiden budget, maar die toch 
de beschikking willen hebben over een betrouwbare meervalhengel. De Black Passion serie valt op door een 
edele, matzwarte uitvoering, een sterke, spelingsvrije reelhouder en een robuuste set geleideogen, die zowel 
het gebruik van de werpreel als van de werpmolen mogelijk maakt. De blanks kunnen probleemloos tot 20 
kilogram belast worden en beschikken over een parabolische actie die bij de dril met kleinere meervallen de 
klappen optimaal opvangt en de vluchtpogingen van grotere meervallen vertrouwenwekkend en met voldoen-
de krachtreserves afremmen kan.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16491 330 Black Passion Long Ranger 3,30 m 2 600 g 1,69 m 689 g 89,95

BLACK PASSION LONG RANGER
De Black Passion Long Ranger is een voordelige, universele hengel voor het vissen over grote afstand met een 
boeienmontage of met een steenmontage. De hengel beschikt over een sterke ruggengraat om ook op afstand 
voldoende druk op de geplaatste montage of een zich sterk verdedigende meerval uit te kunnen oefenen. Ook 
sportvissers die vanaf de oever vissen en hun montages willen werpen, maken met de Black Passion Long Ran-
ger een goede keuze.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16492 240 Black Passion Spin 2,40 m 2 50 - 200 g 1,30 m 330 g 69,95

16492 270 Black Passion Spin 2,70 m 2 50 - 200 g 1,40 m 379 g 74,95

BLACK PASSION SPIN
De Black Passion Spin is beschikbaar in twee lengtes en dekt de veelzijdige vereisten voor een meerval-kun-
staashengel optimaal af. De grote geleideogen maken verre worpen mogelijk en de lichte, maar voor de dril 
over voldoende krachtreserves beschikkende blank, maakt een vissen zonder vermoeidheidsverschijnselen 
mogelijk met lepels, shads en pluggen, op korte en op grote afstand.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16493 180 Black Passion Vertical 1,80 m 1 240 g 1,80 m 257 g 59,95

BLACK PASSION VERTICAL
De Black Passion Vertical geldt als een ware alleskunner bij het actieve vissen vanuit de boot en verbindt een 
gevoelige aaspresentsatie bij de verticaalmontage met een snelle blank, die elke tik optimaal overdraagt naar 
de arm van de sportvisser. Tijdens de dril overtuigt de Black Passion Vertical door een immense drilkracht en 
kun je elke meerval je wil opleggen.
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BC18 BC19

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16426 280 Freestyle 2,80 m 2 400 g 1,47 m 515 g 209,00

16426 300 Freestyle 3,00 m 2 400 g 1,54 m 630 g 225,00

FREESTYLE
Freestylefans opgelet: de Freestyle is vernieuwd! De blank is nu nog sterker dankzij de speciale Duralfibre materiaalmix, en de Big Game 
Seaguide geleideringen plus de  Fuji DPHS molenhouder zorgen voor de ultieme luxe. De Freestyle heeft alle eigenschappen van de perfecte 
meervalhengel en vormt een allroundtalent in de Europese scene.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16425 240 Freestyle Boat 2,40 m 1+1 400 g 1,46 m 450 g 199,00

FREESTYLE BOAT
Het bootvissen op meerval wordt steeds populairder en nogal wat meervalvissers vertoeven meerdere dagen na elkaar op hun boot om anders 
onbereikbare stekken te kunnen bevissen. De Freestyle Boat werd speciaal voor deze mensen ontwikkeld: Met dood aas vissen vanuit een 
boot vereist immers geen lange hengel, integendeel, met een korte stok is de visser beter af. De Freestyle Boat kan in combinatie met een reel 
of met een molen worden gevist, en dankzij de Uptide verbinding is de hengel compact op te bergen, maar oersterk. Op de Freestyle Boat zit-
ten acht onverwoestbare Seaguide geleideringen en een Fuji DPHS molenhouder, waarop alle conventionele molens passen. Eindelijk kunnen 
Freestylefans beschikken over de perfecte hengel voor het passieve en actieve bootvissen.
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BC21BC20

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16428 305 Wild Cat'z Beast 3,05 m 2 100 - 300 g 1,55 m 470 g 195,00

Code Geleideogen Geleideogen Reelhouder
16428 305 Seaguide 10+1 Alps

WILD CAT'Z BEAST
Er zijn vissituaties waarbij er om kracht en lengte gevraagd wordt. De WILD CAT’z ‘Beast’ werd precies hiervoor ontwikkeld. Zwaar 
vissen met boeien, XXL aas, presentaties over grote afstanden en een Hook & Hold visserij voor obstakels zijn de gebieden waar 
deze hengels bij voorkeur ingezet kunnen worden. De onverwoestbare DF blank, een sterke Fuji H-22 reelhouder en de Seaguide 
geleideogen werden al bij de zeer geliefde Wild CAT’z Uptide 285 cm gebruikt. ‘Never change a winning team’ is hier het motto 
en we hebben dit hengelmodel ook weer voorzien van een unieke, volledig parabolische actie, zodat je probleemloos kunt drillen 
vanaf de oever of vanuit de boot. Diepe, opgestuwde gedeelten van rivieren en grote meren vragen om een goed op spanning 
brengen van de lijn boven het wateroppervlak. Voor deze avonturen is een twintig centimeter langere begeleider ontstaan, die 
toch gemakkelijk te transporteren is omdat ze gelijk gedeeld is. Beastmode on!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16429 265 Wild Cat'z Spin 2,65 m 2 50 - 180 g 1,35 m 284 g 139,00

Code Geleideogen Geleideogen Reelhouder
16429 265 Fuji® 6+1 Fuji®

WILD CAT'Z SPIN
Met de WILD CAT’z ‘Spin’ bereik je watergedeelten die nog geen kunstaas gezien hebben. We hebben een ware verwerpmachine 
ontwikkeld. De hengel is op haar plaats in de nabijheid van sluizen en stuwen op de Europese rivieren. Door de snelle carbonblank 
en de K-Frame geleideogen met een 35 mm startoog konden we deze hengel toch korter uitvoeren om ze ook optimaal in te kun-
nen zetten bij het ‘Short Spinning’ vanuit een driftende boot of vanaf zwaarbegroeide oevergedeelten in de diepste wildernis. Het 
onopvallende Wild Cat’z ontwerp past zich perfect aan bij deze natuurlijke omstandigheden.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16424 285 Wild Cat'z 2,85 m 1+1 300 g 1,91 m 510 g 239,00

Code Geleideogen Reelhouder
16424 285 Seaguide Fuji

WILD CAT'Z
Wie graag de bestaande paden verlaat om op meerval te vissen, kan niet zonder de WILD CAT´z! deze hengel werd door Peter 
Merkel ontwikkeld en mag met recht een allroundpartner worden genoemd, in een opvallende kleurstelling. De Uptide verbinding 
zorgt ervoor dat de actie volledig parabolisch is en amper afwijkt van die van een eendelige hengel. Zo kunt u zonder moe te wor-
den drillen vanuit een boot, en toch heeft de stok voldoende kracht om vanaf de oever vissen met boeien. Deze hengel, met zijn 
onverwoestbare DF blank, Fuji molenhouder en Seaguide geleideringen, is bereid om elk avontuur aan te gaan.

Meervalhengels

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16427 185 Wild Cat'z Vertical 1,85 m 1 100 - 220 g 1,85 m 200 g 159,00

Code Geleideogen Reelhouder
16427 185 Seaguide Fuji

WILD CAT'Z VERTICAL
De Wild Cat’z verticaalhengel een is een ‘Adventure-Stick’ voor degene die vanuit de boot met een fireball systeem en/of kwak-
hout het aas in het water laat hangen voor een roofzuchtige meerval. Met de slanke, parabolisch buigende powerblank kun je 
het aas opvallend gevoelig vissen. Een goed sluitende Fuji reelhouder, robuuste Seaguide ogen en een aangenaam EVA afsluitcone 
completeren de hoogwaardige onderdelen van deze eendelige hengel. De looks van de Wild Cat’z is perfect degene die een ste-
alth aanpak belangrijk vindt. De Wild Cat’z design gelakte blank en de Camo duplon handgreep maken deze hengel tot een ware 
eyecatcher.
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BC22 BC23

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16495 200 Fireball 2,00 m 1 180 - 280 g 2,00 m 235 g 139,00

Code Geleideogen Geleideogen Reelhouder
16495 200 Fuji® 9 Fuji

FIREBALL
De Fireball is speciaal ontwikkeld om te gebruiken met zware fireball-systemen en groot aas. Op wateren met 
sterke stromingen en diepe geulen, zoals de Po in Italië, de Rhône in Frankrijk en de Rijn in Duitsland, is deze 
hengel op haar plaats en perfect geschikt voor het actieve fireball-vissen langs de bodem. De Fireball kan 
gebruikt worden in combinatie met een werpreel of een werpmolen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16440 180 Vertical 1,80 m 1 150 - 300 g 1,80 m 200 g 129,00

Code Geleideogen Geleideogen Reelhouder
16440 180 Fuji® 6+1 Fuji®

VERTICAL
De Vertical is ideaal voor de actieve sportvisser. De eendelige kunstaashengel biedt een krachtige, strakke maar 
toch gevoelige blank, waarmee je het kunstaas perfect kunt presenteren en veel plezier beleeft aan de dril. De 
lengte van 1,80 meter is optimaal voor het presenteren van verticaal gevist kunstaas vanuit een boot of belly-
boot. De Vertical kan zowel met een werpmolen als met een werpreel gebruikt worden.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16445 215 Spin Stick 2,15 m 2 100 - 300 g 1,65 m 280 g 139,00

Code Geleideogen Geleideogen Reelhouder
16445 215 Seaguide 7+1 Fuji®

SPIN STICK
Een speciale hengel voor het werpend vissen met kunstaas zoals kleine shads, pluggen en lepels, zowel vanuit 
de boot als vanaf de oever. De lichtgewicht blank maakt het mogelijk om urenlang te werpen zonder vermoeid 
te raken, terwijl de snelle actie van de hengeltop de bewegingen van het kunstaas goed doorgeven aan de 
werphand. Deze kunstaashengel combineert een lichte, krachtige blank met veel krachtreserves tijdens de dril. 
De Spin Stick kan gebruikt worden samen met een werpmolen of werpreel.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16460 180 Solid Fun 1,80 m 1 240 g 1,80 m 263 g 179,00

Code Geleideogen Reelhouder
16460 180 Fuji® Fuji

SOLID FUN
De naam spreekt boekdelen: de Solid Fun is een veder-
lichte, eendelige volcarbon hengel, gebouwd van een 30 
kilograms blank. De hengel maakt het mogelijk om het 
aas probleemloos binnen te halen, maar staat ook in de 
allerzwaarste gevechten zijn mannetje. Of u nu verticaal 
vist, met kwakhout of met kunstaas uit een boot, de 
Solid Fun zorgt voor plezier en kanjers.
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BC24 BC25

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16406 270 Battle Cat Boat 2,70 m 2 400 g 2,03 m 508 g 259,00

Code Geleideogen Reelhouder
16406 270 Seaguide Fuji

BATTLE CAT BOAT
De Battle Cat Boat werd speciaal ontwikkeld voor het moderne bootvissen. Deze hengel is zowel geschikt voor 
het vissen op drift alswel voor het vissen met montages vanuit een verankerde boot. De uitgelanceerde blank 
is perfect parabolisch, zodat de visser grote meervallen met succes kan drillen dankzij de enorme reserves van 
deze hengel, maar daarbij toch niet in de problemen komt doordat hij in een boot staat. De Battle Cat Boat 
kan worden gevist in combinatie met een molen of met een reel.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16414 220 Battle Cat Inline 2,20 m 1+1 150 - 250 g 1,59 m 354 g 199,00

Code Geleideogen Reelhouder
16414 220 Alps Fuji

BATTLE CAT INLINE
Franse en Italiaanse meervalvissers vissen graag met inline-hengels. Dit hengeltype is dan ook ideaal geschikt 
voor het actieve verticalen, het kwakhoutvissen en het jiggen. De carbon inline blank levert een fantastische en 
bijna onverwoestbare actie op. De lijn raakt nooit meer verward in de ogen, waardoor deze hengel het perfecte 
instrument is om er Freestyle mee te vissen op meerval. Bij die visserij houdt de meervalvisser de lijn vast, en hij 
slaat ook aan met de hand. Wie éénmaal met deze hengel heeft gedrild, weet hoeveel kracht erin verborgen 
zit. Rijgsysteem wordt meegeleverd.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16401 270 Battle Cat Spin 2,70 m 2 80 - 180 g 1,39 m 348 g 199,00

Code Geleideogen Reelhouder
16401 270 Alps Fuji

BATTLE CAT SPIN
De allrounder op het vlak van het werpend vissen met kunstaas op monstervissen. Met zijn lengte van 270 cm 
en werpgewicht van 80-180 gram is de Battle Cat Spin tot alles in staat: kleine pluggen, maar ook grote en 
zware lepels. Deze hengel uit het topsegment is samengesteld uit de allerbeste materialen en zal elke meerval-
visser tevreden stellen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16400 220 Battle Cat Fun 2,20 m 1+1 200 g 1,64 m 309 g 179,00

Code Geleideogen Reelhouder
16400 220 Alps Fuji

BATTLE CAT FUN
De toverstok uit de Battle Cat reeks. The Fun is een universeel talent, perfect voor het lichte en middelzware 
werpend vissen met kunstaas, maar ook voor het clonken of het vissen met kleine tot middelgrote shads op de 
bodem. Dankzij het Uptide ontwerp van het handvat kan de blank een enorme belasting aan, terwijl hij toch 
licht en gevoelig blijft. Drilplezier is gegarandeerd!
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BC26 BC27

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16472 200 Silu Spin 2,00 m 1 180 g 2,00 m 220 g 199,00

Code Geleideogen
16472 200 Fuji®

SILU SPIN
Samen met Thomas Bula hebben we de Silu Spin ontworpen. Hij ziet er niet alleen supermooi uit, het is daarnaast ook de ideale hengel 
voor de moderne ‘short spinning’-techniek. Daarbij wordt het kunstaas vanaf de boot of overgroeide oever vanaf korte afstand vlak voor de 
bek van de gespotte meerval geplaatst. De eendelige blank staat garant voor perfecte controle van het kunstaas en overvloedig veel kracht 
bij de drils op korte afstand. Deze lichte maar toch snelle hengel is afgebouwd met de allerbeste materialen en is ook voor actief vissende 
kanovissers en bellyboters een prachtig wapen. De ultieme fun factor!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16473 200 Silu Cast 2,00 m 1 180 g 2,00 m 210 g 189,00

Code Geleideogen
16473 200 Fuji®

SILU CAST
De Silu Cast is een speciale hengel met een trigger handvat, bedoeld voor het lichte en middelzware meervalvissen. Met zijn stijlvolle BC-de-
sign en zijn onverwoestbare blank, zorgt deze goed uitgebalanceerde hengel voor een uitstekend contact met het aas bij het actieve vissen. 
De parabolische actie met een Soft-Touch-top zorgt ervoor dat ook de allerkleinste kunstaasjes precies geworpen en gejigd kunnen worden. 
Tegelijkertijd beschikt de hengel over voldoende kracht om verticale jigs van meer dan 120 gram op een verleidelijke manier aan te bieden 
in een sterke stroming.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16470 240 Cat Light Spin 2,40 m 2 10 - 150 g 1,20 m 255 g 219,00

16470 260 Cat Light Spin 2,60 m 2 10 - 150 g 1,30 m 270 g 229,00

16470 280 Cat Light Spin 2,80 m 2 10 - 150 g 1,40 m 285 g 235,00

Code Geleideogen
16470 240 Fuji®

16470 260 Fuji®

16470 280 Fuji®

CAT LIGHT SPIN
Het gericht vissen met kunstaas op meerval is een zeer succesvolle methode en wordt steeds populairder. Ons is aan de waterkant opgeval-
len dat kleiner kunstaas vaak betere resultaten oplevert dan XXL lepels. De nieuwe Cat Light Spin is speciaal ontworpen voor het vissen met 
kleine pluggen, lichte shads en spinnerbaits. De slanke DF blank staat garant voor uitstekende dril- en werpeigenschappen. De Light Spin 
is verkrijgbaar in 3 lengtes. De versie van 2,60 meter is vooral geschikt voor bootvissers en voor oevervissers die niet ver hoeven te werpen, 
terwijl de versie van 2,80 meter ideaal is voor het vissen op grotere afstanden vanaf de oever.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16471 160 Silu Vertical 1,60 m 1 100 - 250 g 1,60 m 185 g 189,00

Code Geleideogen
16471 160 Fuji®

SILU VERTICAL
De succesvolle ‘Silu’-hengelreeks heeft er een telg bij: de Silu Vertical, een speciale hengel voor de fans van zeer korte en snelle hengels bij 
het verticalen. De stijlvolle en slanke eendelige DF-blank van 1,60 meter is perfect voor de visserij vlak onder de boot en staat de visser toe 
om bliksemsnel te reageren op de allerzachtste aanbeten. De power blank drilt fantastisch.
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BC28 BC29

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Adv. pr. €
16480 280 Bait Maker Feeder 2,80 m 2+3 120 g 1,40 m 4 200 g 119,00

16480 360 Bait Maker Feeder 3,60 m 3+3 120 g 1,25 m 4 230 g 139,00

Code Meegeleverde feedertoppen
16480 280 1,50 oz, 3,00 oz, 4,00 oz

16480 360 1,50 oz, 3,00 oz, 4,00 oz

BAIT MAKER FEEDER
Succesvol meervalvissen vereist een breed gamma aan aas. Op de Po houden de meervallen van harders, terwijl 
ze op de Rhone liever een XXL brasem op de menukaart willen hebben. Op de Ebro gaan ze dan weer voor 
karpers. Een goede meervalvisser heeft dan ook het juiste materiaal nodig om bij elke trip de nodige aasvissen 
te kunnen vangen. Daarom hebben wij deze universele hengel ontwikkeld, die zich onder alle situaties, van 
hardcore riviervissen tot het lichte vissen op stilstaand water, van zijn beste kant laat zien. Met de BC Bait 
Maker zit u altijd goed, dankzij de drie verwisselbare toppen met verschillende werpvermogens. De BC Bait 
Maker is van de bekende Black Cat kwaliteit en maakt indruk met de tweepoots geleideogen en zijn opmerke-
lijke design.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16417 240 Passion Pro DX 2,40 m 2 600 g 1,25 m 320 g 89,95

16417 270 Passion Pro DX 2,70 m 2 600 g 1,42 m 394 g 89,95

16417 300 Passion Pro DX 3,00 m 2 600 g 1,57 m 483 g 99,00

16417 320 Passion Pro DX 3,20 m 2 600 g 1,67 m 544 g 109,00

PASSION PRO DX
Een allroundhengel met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding, geschikt voor het boeienvissen en bodem-
vissen op meerval. De Passion Pro-serie is een combinatie van materialen van hoge kwaliteit met een zeer 
robuuste blank.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16418 330 Passion Pro DX Long Range 3,30 m 2 600 g 1,73 m 611 g 109,00

PASSION PRO DX LONG RANGE
Goedkope allroundhengel voor het vissen op lange afstand met boeien of montage. Ook oevervissers zullen 
onder de indruk van de Passion Pro zijn, want hij kan enorme werpafstanden bereiken dankzij zijn lengte van 
330 cm.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16419 250 Passion Pro DX Boat 2,50 m 2 400 g 1,25 m 347 g 83,00

PASSION PRO DX BOAT
De Passion Pro Boat is gecreëerd voor de verschillende bootvismethoden. Dankzij de Power blank kunt u deze 
hengel inzetten voor het driftend vissen, het verticalen met zware gewichten, het kwakhoutvissen en het boei-
envissen vanaf de boot. De perfecte hengel dus voor wie zijn eerste stappen onderneemt in de bootvisserij op 
meerval.

Feederhengels
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Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16420 240 Passion Pro DX Boat Spin 2,40 m 2 50 - 190 g 1,26 m 256 g 82,00

PASSION PRO DX BOAT SPIN
De Passion Pro Boat Spin is de perfecte hengel voor het actieve vissen vanuit de boot. Met zijn lengte van 240 cm en zijn werpgewicht van 
50 tot 190 gram kan deze hengel een breed gamma aan kunstaas aan. Of u nu met rubber wilt jiggen, met lepels wilt werpen of met plug-
gen wilt slepen, de Passion Pro Boat Spin haalt het onderste uit de kan.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16420 270 Passion Pro DX Spin 2,70 m 2 60 - 200 g 1,40 m 317 g 84,95

PASSION PRO DX SPIN
De Passion Pro DX Spin is de perfecte hengel voor het actieve vissen. Met een lengte van 270 cm en een werpgewicht van 60 tot 100 gram 
is dit een hengel die een grote verscheidenheid aan kunstaas kan werpen. Of je nu gaat jiggen met softbaits, zware lepels of Pluggen vist, de 
Passion Pro DX Spin staat zijn mannetje.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16421 180 Passion Pro DX Vertical 1,80 m 1 230 g 1,80 m 190 g 72,00

PASSION PRO DX VERTICAL
Verticaalvissen op meerval is helemaal in en overal toepasbaar.  Met de Passion Pro Vertical hebben meervalvissers een juweel in handen voor 
een betaalbare prijs. De blank van de hengel heeft een doorlopende actie en een werpgewicht van 230 gram. Met zijn lengte van 180 cm is 
hij nog prima te vervoeren. De Passion Pro Vertical kan in combinatie met een reel en met een molen gebruikt worden.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16422 210 Passion Pro DX Mix 2,10 m 1+1 200 g 1,60 m 262 g 83,00

PASSION PRO DX MIX
De allroundhengel voor de actieve visser. De Passion Pro Mix staat voor alles wat meervalvissen zo leuk maakt. De Uptide verbinding van de 
blank zorgt voor enorme powerreserves tijdens de dril, maar toch is de hengel gevoelig genoeg om uw kunstaas perfect te kunnen aanvoe-
len. Of u nu met kwakhout vist, verticaalt, werpt met kunstaas of driftend bezig bent, de Passion Pro Mix kan het allemaal!

Meervalhengels
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S-LINE

Een ronde, extreem duurzame, uit acht fibers opgebouwde gevlochten hoofdlijn voor alle 
variaties van het moderne meervalvissen. De S-Line maakt indruk door de zeer strak gewe-
ven fibers waardoor de lijn vrijwel geen water opneemt. Dit, gecombineerd met de onge-
looflijk hoge trekkracht, maakt de lijn perfect te gebruiken voor het werpen en vissen met 
kunstaas over grote afstanden en voor het vissen met een boei waarbij deze eveneens over 
grote afstanden op spanning gebracht wordt. De gele kleur maakt dat de lijn gemakkelij-
ker te zien in het donker of wanneer het zicht beperkt is. De S-Line is gedurende twaalf 
maanden getest onder de moeilijkste omstandigheden bij het moderne meervalvissen door 
Stefan Seuß en verdiende daarbij de titel ‘100% betrouwbaar tijdens het drillen van vissen 
van recordformaat’!

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
2352 038 0,38 mm 250 m 40 kg / 88 lbs geel 19,95

2352 042 0,42 mm 250 m 45 kg / 99 lbs geel 19,95

2352 138 0,38 mm 3000 m 40 kg / 88 lbs geel 249,95

2352 142 0,42 mm 3000 m 45 kg / 99 lbs geel 249,95

S-LINE

Een ronde, extreem duurzame, uit acht fibers opgebouwde gevlochten hoofdlijn voor alle 
variaties van het moderne meervalvissen. De S-Line maakt indruk door de zeer strak gewe-
ven fibers waardoor de lijn vrijwel geen water opneemt. Dit, gecombineerd met de onge-
looflijk hoge trekkracht, maakt de lijn perfect te gebruiken voor het werpen en vissen met 
kunstaas over grote afstanden en voor het vissen met een boei waarbij deze eveneens over 
grote afstanden op spanning gebracht wordt. De gele kleur maakt dat de lijn gemakkelij-
ker te zien in het donker of wanneer het zicht beperkt is. De S-Line is gedurende twaalf 
maanden getest onder de moeilijkste omstandigheden bij het moderne meervalvissen door 
Stefan Seuß en verdiende daarbij de titel ‘100% betrouwbaar tijdens het drillen van vissen 
van recordformaat’!

ZEUS LINE

Ronde, duurzame, uit vier fibers opgebouwde gevlochten lijn voor alle aspecten 
van het moderne meervalvissen. De gele kleur maakt de lijn gemakkelijker 
te zien in het donker of wanneer het zicht beperkt is. De Zeus Line is een 
betrouwbare verbinding tussen de meerval en de sportvisser en maakt indruk 
met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
2351 045 0,45 mm 180 m 37 kg / 82 lbs geel 11,95

2351 060 0,60 mm 300 m 59 kg / 130 lbs geel 16,95

ZEUS LINE

Ronde, duurzame, uit vier fibers opgebouwde gevlochten lijn voor alle aspecten 
van het moderne meervalvissen. De gele kleur maakt de lijn gemakkelijker 
te zien in het donker of wanneer het zicht beperkt is. De Zeus Line is een 
betrouwbare verbinding tussen de meerval en de sportvisser en maakt indruk 
met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
2351 145 0,45 mm 400 m 37 kg / 82 lbs geel 22,95

2351 160 0,60 mm 450 m 59 kg / 130 lbs geel 25,95

2351 245 0,45 mm 3000 m 37 kg / 82 lbs geel 139,00

2351 260 0,60 mm 3000 m 59 kg / 130 lbs geel 139,00

FRONT ZONE LEADER

De voorslag is een cruciaal onderdeel van de meervalmontage. De Frontzone 
Leader beschermt uw montage tegen stenen, mosselen en scherpe obstakels, 
dankzij zijn ongelofelijke slijtvastheid. Deze zwarte gevlochten lijn is uniek 
dankzij zijn dikte van één millimeter en de trekkracht van 100 kg. Een groot 
voordeel is dat hij geschikt is om te splicen, zodat de verbinding met de hoofd-
lijn optimaal te maken is.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2365 100 1,00 mm 50 m 100 kg / 220 lbs zwart

MONO LEADER

Monofiele onderlijnen van nylon worden graag gebruikt door meervalspecialis-
ten. Om een paar goede eigenschappen te noemen: zeer slijtvast, onzichtbaar 
en door het Stiff-Rig-karakter hebben ze een hoog zelfhaakeffect. Mono Leader 
is geschikt voor het vissen met kwakhout, bodemmontages en boeivissen. Dit 
onderlijnmateriaal is onverwoestbaar en Stefans eerste keus voor het vissen op 
grote meerval.

Code Ø Lengte Breeksterkte
2345 120 1,00 mm 50 m 54 kg / 120 lbs

2345 150 1,20 mm 50 m 68 kg / 150 lbs

2345 170 1,30 mm 50 m 77 kg / 170 lbs

Lijn

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
2352 045 0,45 mm 180 m 50 kg / 110 lbs geel 19,95

2352 055 0,55 mm 300 m 70 kg / 154 lbs geel 29,95

2352 145 0,45 mm 400 m 50 kg / 110 lbs geel 39,95

2352 155 0,55 mm 450 m 70 kg / 154 lbs geel 44,95

2352 245 0,45 mm 3000 m 50 kg / 110 lbs geel 249,95

2352 255 0,55 mm 3000 m 70 kg / 154 lbs geel 249,95
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RUBBER COATED LEADER

De Black Cat Rubber Coated Leader biedt talrijke geraffineerde montagemo-
gelijkheden voor de meervalvisser. De kern van deze onderlijn bestaat uit een 
zacht maar zeer duurzaam gevlochten materiaal, de buitenkant is zeer zacht. 
Aan de bovenkant van de onderlijn kunnen bijv.gedeeltes van de buitenkant 
verwijderd zodat de Leader stijver wordt (en minder snel in de war raakt), ter-
wijl u de onderkant ongemoeid laat, zodat de beweging van het aas optimaal 
blijft. Ook is het mogelijk om van de Rubber Coated Leader een stijve montage 
te maken,de Stiff Rig, wat van voordeel is als er veel stroming staat en het aas 
zo stabieler blijft liggen.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2399 070 0,80 mm 20 m 70 kg / 154 lbs grijs

2399 100 1,00 mm 20 m 100 kg / 220 lbs grijs

POWER LEADER

De onderlijn vormt de verbinding tussen meerval en visser en beslist over 
succes of nederlaag. Daarom gebruiken we bij Black Cat alleen de allerbeste 
materialen en worden de ontelbare fijne draden extreem strak gevlochten. De 
Power Leader is zeer slijtvast en toch zacht en soepel zodat de meerval niet 
achterdochtig wordt voordat hij de aanval kiest. Deze onderlijn kan voor alle 
gebruikelijke montages worden gebruikt en is Stefans eerste keuze als hij met 
gevlochten onderlijnen vist. In 2012 en 2013 leverde dit materiaal meerdere 
vissen boven de 100 kilogram op, waaronder twee recordvissen van de Po die 
respectievelijk 122.5 en 127 kilogram wogen....

Code Ø Lengte Breeksterkte
2342 050 0,70 mm 20 m 50 kg / 110 lbs

2342 080 1,00 mm 20 m 80 kg / 176 lbs

2342 100 1,20 mm 20 m 100 kg / 220 lbs

2342 150 1,40 mm 20 m 150 kg / 330 lbs

STONE RIG LINE

Universele, milieuvriendelijke lijn voor het vissen op meerval. De Black Cat 
Stone Rig Line is bij uitstek geschikt voor knopen van montages met stenen 
en dergelijke, waarbij de lijn na het zetten van de haak op de bodem van het 
water achterblijft. De lijn bestaat uit natuurlijke fibers, die al na een beperkt 
aantal dagen in het water compleet en milieuvriendelijk oplossen.

Code Ø Lengte
2358 200 2,00 mm 100 m

“DG Coating” de innovatieve coating met een  
veel gladder oppervlak dan Teflon© en  

4 keer hogere corrosie bestendigheid in vergelijking  
tot conventionele coatings.

CAT HOOKER DG

Stefan Seuß heeft veel werk gestoken in het perfectioneren van de haarmon-
tage. Een groot aantal nieuwe haakmodellen werd getest, maar alleen de Cat 
Hooker kon Stefan compleet overtuigen. Door de bijna ronde vorm hebben 
aasvissen veel bewegingsvrijheid, zodat ze op natuurlijke wijze kunnen bewe-
gen. De ronde vorm van de Cat Hooker heeft ook een positieve invloed op de 
inhakingseigenschappen. De dikte van de haaksteel is zo gekozen dat de Cat 
Hooker beresterk en toch onopvallend te noemen is. Het gelaste oog laat ook 
het gebruik toe van dik onderlijnmateriaal. De Cat Hooker is hiermee universeel 
te gebruiken.

Code Haakmaat Haak gewicht Inhoud Kleur
4559 100 1/0 2,5 g 5 stuks DG coating

4559 200 2/0 2,5 g 5 stuks DG coating

4559 300 3/0 2,5 g 5 stuks DG coating

GHOST GRIPPER HAAK DG

De Ghost Gripper Haak behoort tot de innovatiefste hakenserie die ooit voor 
het meervalvissen beschikbaar gekomen is. Dit model bezit dezelfde eigen-
schappen als de Gripper Haak. Daarbij maken de twee speerpunten op de 
haaksteel van de Ghost Gripper Haak een goede bevestiging van de aasvis 
mogelijk. De speerpunten worden hiervoor onder de huis van de aasvis gescho-
ven. De Ghost Gripper Haak vervangt hierdoor een grotere en meer opvallende 
dreg. De Ghost Gripper Haak combineert de beste inhakingseigenschappen 
met vrijwel onopvallende presentatiemogelijkheden. Zeer geschikt voor mon-
tages voor dode aasvissen en voor montages met meerdere haken. Goed 
camoufleren is half gevangen! “DG Coating” de innovatieve coating met een 
veel gladder oppervlak dan Teflon© en 4 keer hogere corrosie bestendigheid in 
vergelijking tot conventionele coatings.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4553 100 1/0 5 stuks DG coating

4553 200 2/0 5 stuks DG coating

4553 300 3/0 5 stuks DG coating

Enkele haken
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GHOST RIG HAAK DG

De Ghost Rig Haak behoort tot de innovatiefste hakenserie die ooit voor het 
meervalvissen beschikbaar gekomen is. Bij het gebruik van montages met meer-
dere haken wordt de Ghost Rig Haak met name ingezet. Deze discrete enkele 
haak vervangt meer opvallende dreggen in je montage. De twee speerpunten 
op de haaksteel worden onder de huid van de aasvis geplaatst. Daarmee staat 
de Ghost Rig Haak onder een hoek van 90° af van het aas. Een onopvallendere 
en agressievere aasaanbieding is nauwelijks mogelijk. Met name geschikt voor 
montages voor dode aasvissen en voor montages met meerdere haken. Elke 
nog zo voorzichtig azende meerval wordt hiermee gehaakt. “DG Coating” 
de innovatieve coating met een veel gladder oppervlak dan Teflon© en 4 keer 
hogere corrosie bestendigheid in vergelijking tot conventionele coatings.

Code Haakmaat Haak gewicht Inhoud Kleur
4557 500 5/0 4 g 5 stuks DG coating

4557 600 6/0 3 g 5 stuks DG coating

4557 700 7/0 3 g 5 stuks DG coating

GHOST DOUBLE HAAK DG

De Ghost Double Haak behoort tot de innovatiefste hakenserie die ooit voor 
het meervalvissen beschikbaar gekomen is. De twee speerpunten op de haak-
steel worden onder de huid van de aasvis geplaatst. Hierdoor staat de Ghost 
Double Haak zeer agressief van het aas af en houdt dit ook perfect vast. Of je 
ze nu plaatst op de flank van XXL aassoorten of op de rug van een dode aasvis, 
je kunt op de Ghost Double Hook vertrouwen. Elke grote meerval kan hiermee 
zonder problemen uitgedrild worden! “DG Coating” de innovatieve coating 
met een veel gladder oppervlak dan Teflon© en 4 keer hogere corrosie besten-
digheid in vergelijking tot conventionele coatings.

Code Haakmaat Haak gewicht Inhoud Kleur
4558 300 3/0 5 g 5 stuks DG coating

4558 400 4/0 5 g 5 stuks DG coating

4558 600 6/0 5 g 5 stuks DG coating

CURVED POINT DREG DG

Zoals de naam al verraadt, onderscheidt de Curve Point Dreg zich van andere 
dreggen door de naar binnen gebogen punt. Wanneer de Curve Point Dreg 
eenmaal ingedrongen is, dan blijft deze als een klauw vasthouden en laat ze 
haar prooi niet meer los. Een losschieten van de gehaakte vis is vrijwel uitge-
sloten. Vervaardigd van het beste staal is ze bestand tegen elke belasting. De 
Curve Point Dreg kan bij alle standaard meervalmontages gebruikt worden. 
De Curve Point Dreg heeft zich met name bewezen bij het vissen met zacht 
natuurlijk aas zoals wormen en pijlinktvis. “DG Coating” de innovatieve coating 
met een veel gladder oppervlak dan Teflon© en 4 keer hogere corrosie besten-
digheid in vergelijking tot conventionele coatings.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4550 001 1 5 stuks DG coating

4550 100 1/0 5 stuks DG coating

4550 200 2/0 5 stuks DG coating

4550 300 3/0 5 stuks DG coating

4550 400 4/0 5 stuks DG coating

DREG DG

De klassieker onder de dreggen. Wanneer de haak eenmaal contact gekregen 
heeft in de bek van de meerval, dan boort ze direct dieper naar binnen en 
houdt de prooi vast. De messcherpe punten van de dreg zorgen voor een 
gemakkelijker indringen. Het staal is ultrasterk maar toch buigzaam. De dreg 
wordt bij montages voor het stationaire vissen gebruikt en ook bij het verticaal- 
en kunstaasvissen. Hoort thuis in elke tacklebox! “DG Coating” de innovatieve 
coating met een veel gladder oppervlak dan Teflon© en 4 keer hogere corrosie 
bestendigheid in vergelijking tot conventionele coatings.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4551 001 1 5 stuks DG coating

4551 100 1/0 5 stuks DG coating

4551 200 2/0 5 stuks DG coating

4551 300 3/0 5 stuks DG coating

4551 400 4/0 5 stuks DG coating

RIGGING HAAK DG

De Rigging Haak is de sterkste enkele haak in het programma. De haak is uit 
het sterkste staal gevormd, het gelaste oog is groot genoeg zodat ook dik 
onderlijnmateriaal er door gehaald kan worden, de lange punt is enorm scherp. 
De Rigging Haak wordt overal ingezet waar het extreem wordt. In Spanje 
bij het vissen tussen takken en bomen, in Italië op stekken waar meervallen 
weggehouden moeten worden van steenstortingen, hier is de Rigging Haak op 
haar plek. In de kleinere maten is het ook een super haak aan de haarmontage. 
“DG Coating” de innovatieve coating met een veel gladder oppervlak dan Tef-
lon© en 4 keer hogere corrosie bestendigheid in vergelijking tot conventionele 
coatings.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4552 400 4/0 6 stuks DG coating

4552 500 5/0 6 stuks DG coating

4552 600 6/0 6 stuks DG coating

POWER RIG HAAK DG

De naam is voorgeprogrammeerd! De Power Rig Haak is beresterk en toch 
behoorlijk dun. Door de verlengde haaksteel draait de haak zeer agressief in de 
bek van de vis. De lange, dunne punt dringt dan gemakkelijk in en haakt zeer 
effectief. Het gebogen en gelaste oog laat ook het gebruik toe van nylon of 
fluorocarbon onderlijnmateriaal, zonder dat de haak scheef aan de lijn komt te 
hangen. “DG Coating” de innovatieve coating met een veel gladder oppervlak 
dan Teflon© en 4 keer hogere corrosie bestendigheid in vergelijking tot conven-
tionele coatings.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4554 500 5/0 6 stuks DG coating

4554 600 6/0 6 stuks DG coating

4554 700 7/0 6 stuks DG coating

MEGA HAAK DG

De Mega Haak is de meest universele, enkele haak op de markt. Dankzij het 
bijzondere model en de gebogen haakpunt biedt de Mega Haak inhaakeigen-
schappen van bijna 100%. De lange, scherpe haakpunt dringt spelenderwijs in 
de bek van de meerval. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een montage 
voor dode aasvissen of om een montage met meerdere haken voor levende 
aasvissen. Wanneer er enkele haken gebruikt moeten worden, dan is de Mega 
Haak de juiste keuze. Dankzij het gebogen en gelaste oog kan ook nylon of 
fluorocarbon onderlijnmateriaal probleemloos gebruikt worden. Deze enkele 
haak verdient een plekje in elke vistas! “DG Coating” de innovatieve coating 
met een veel gladder oppervlak dan Teflon© en 4 keer hogere corrosie besten-
digheid in vergelijking tot conventionele coatings.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4555 110 10/0 6 stuks DG coating

4555 120 12/0 6 stuks DG coating

4555 600 6/0 6 stuks DG coating

4555 800 8/0 6 stuks DG coating

GRIPPER HAAK DG

De Gripper Haak is een geducht wapen! Door de bijzondere, agressieve en 
gedrongen vorm is dit model de ideale haak voor de haarmontage. De Grip-
per Haak is tegelijk licht en robuust. Ook dik onderlijnmateriaal past zonder 
problemen door het gelaste oog. Ideaal voor een onopvallende presentatie 
aan elke montage. “DG Coating” de innovatieve coating met een veel gladder 
oppervlak dan Teflon© en 4 keer hogere corrosie bestendigheid in vergelijking 
tot conventionele coatings.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4556 100 1/0 6 stuks DG coating

4556 200 2/0 6 stuks DG coating

4556 300 3/0 6 stuks DG coating

Haken
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BC38 BC39

GHOST RIG HOOK

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4461 500 5/0 5 stuks zwart nikkel

4461 600 6/0 5 stuks zwart nikkel

4461 700 7/0 5 stuks zwart nikkel

GHOST DUBBELE HAAK

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4462 300 3/0 5 stuks zwart nikkel

4462 400 4/0 5 stuks zwart nikkel

4462 600 6/0 5 stuks zwart nikkel

GHOST GRIPPER HAAK

De Ghost Gripper Haak behoort tot de innovatiefste hakenserie die ooit voor 
het meervalvissen beschikbaar gekomen is. Dit model bezit dezelfde eigen-
schappen als de Gripper Haak. Daarbij maken de twee speerpunten op de 
haaksteel van de Ghost Gripper Haak een goede bevestiging van de aasvis 
mogelijk. De speerpunten worden hiervoor onder de huis van de aasvis gescho-
ven. De Ghost Gripper Haak vervangt hierdoor een grotere en meer opvallende 
dreg. De Ghost Gripper Haak combineert de beste inhakingseigenschappen 
met vrijwel onopvallende presentatiemogelijkheden. Zeer geschikt voor mon-
tages voor dode aasvissen en voor montages met meerdere haken. Goed 
camoufleren is half gevangen!

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4483 001 1/0 5 stuks battlesteel

4483 002 2/0 5 stuks battlesteel

4483 003 3/0 5 stuks battlesteel

BUZZER-HOOK

De Buzzer Hook is gebaseerd op een Ghost Hook met als extra een spinnerblad 
in de haakbocht. Het spinnerblad begint al te draaien bij een zeer geringe water-
weerstand en zorgt voor extra aantrekkingskracht en trillingen in het water vlakbij 
de aasvis. De Buzzer haak kan bij levende aasvissen (het gebruik van levende 
aasvissen is niet overal toegestaan!) en aan systemen voor het vissen met dode 
aasvissen op stromend water zeer eenvoudig volgens het Ghost Hook principe 
in de flank van de aasvis geplaatst worden. De Buzzer haak is ook zeer geschikt 
als extra haak die bij het actief werpend en verticaal vissen op de shad geplaatst 
wordt.

SHAD CLAW RIG

Lood-schroefkop met Claw enkele haak aan een dacron onderlijn, om snel in te kunnen zet-
ten bij alle gangbare shads en twister voor het vissen op meerval. Het systeem werd speciaal 
ontwikkeld door onze teamvissers en maakt een perfecte en snelle kunstaasmontage mogelijk 
door het draaien van de lood-schroefkop in al het soft plastic kunstaas. De Claw enkele haak 
kan overal op het zachtplastic kunstaas geplaatst worden dankzij het knijpersysteem, zonder 
daarbij de shad te beschadigen. Door de vorm blijft de haak prima zitten in de bek van de 
meerval.

Code Haakmaat Gewicht Breeksterkte Inhoud
3122 010 6/0 10 g 100 kg 1 stuks

3122 020 6/0 20 g 100 kg 1 stuks

3122 030 6/0 30 g 100 kg 1 stuks

3122 050 6/0 50 g 100 kg 1 stuks

Onderlijnen

Code Haakmaat Kleur
4479 500 5/0 zilver

4479 700 7/0 zilver
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BC40 BC41

SOUND BALL

Capsules die ratelen dankzij een stalen bal. Trekken de aandacht van de rovers 
wanneer u ze in de montage verwerkt.

Code Inhoud
4288 002 5 stuks

XTREME SPLITRING

Veel kunstaas is voorzien van eenvoudige 
splitringen die openbuigen wanneer er druk 
op komt te staan. Black Cat biedt daarom 
ultrasterke splitringen aan in diverse for-
maten, zodat vissers op groot wild al hun 
kunstaas kunnen upgraden.

Code Ø Breeksterkte Inhoud
6157 008 10,5 mm 50 kg 10 stuks

6157 010 12 mm 90 kg 10 stuks

X-STERKE WARTEL MET KOGELLAGER

Een uitstekend presterende wartel voor het meervalvissen. De kogellager zorgt 
ervoor dat hij geen geluid maakt onder water, maar ook dat de lijn niet kinkt 
doordat hij perfect roteert.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud Kleur
6196 004 22 mm 4 97 kg 4 stuks black nickel

6196 005 25 mm 5 125 kg 3 stuks black nickel

6196 006 30 mm 6 187 kg 2 stuks black nickel

GODZILLA WARTEL

Extreem sterke cross-lock wartel. Kunstaasvissers zullen de kleinere maten 
weten te waarderen, vissers met dood aas de grotere. Dit type wartel wordt 
door meervalvissers als je van het beschouwd.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6156 200 55 mm 2/0 50 kg 5 stuks

6156 300 62 mm 3/0 60 kg 5 stuks

6156 400 72 mm 4/0 70 kg 4 stuks

CROSS LOCK WARTEL

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6173 100 52 mm 1/0 55 kg 5 stuks

6173 300 60 mm 3/0 70 kg 5 stuks

6173 400 65 mm 4/0 100 kg 3 stuks

KOGELLAGERWARTEL

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6175 001 40 mm 1 175 kg 2 stuks

6175 002 36 mm 2 135 kg 3 stuks

6175 004 36 mm 4 90 kg 3 stuks

6175 005 32 mm 5 65 kg 5 stuks

TONWARTEL

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6174 400 33 mm 3/0 135 kg 5 stuks

6174 600 35 mm 6/0 170 kg 5 stuks

HD 3 WAY 
WARTEL

Code Lengte Breeksterkte Inhoud
6172 001 80 mm 100 kg 1 stuks

UNI CLIP

Een universeel clipsysteem dat het mogelijk 
maakt om lijnen stevig vast te maken aan 
bomen, takken en boeien.

Code Breeksterkte Inhoud Kleur
6116 005 30 kg 5 stuks zwart mat

HELLS BELLS

Topbel speciaal voor de meerval-
visserij. De bel laat goed van zich 
horen, en er is een speciale houder 
voor een breeklicht. Een speciale 
klem garandeert dat de bel goed 
op de top blijft zitten, zelfs als 
deze veel beweegt.

Code Inhoud
6700 001 3 stuks

BIG BELLS

Speciale grote bel die u zelfs uit 
uw diepste slaap wekt. De kleine 
klem zit stevig op de hengel, en 
de bel raakt de blank niet wan-
neer de vis bijt.

Code Inhoud Kleur
6700 005 1 stuks zwart/geel

DUBBELE SLEEVES

Hoogwaardige sleeves uit aluminium. 
Het beste dicht te knijpen met de Black 
Cat tang.

Code Ø Inhoud
6410 007 1,2 mm 20 stuks

DIAMANTEN HAKENSLIJPER

De Black Cat Diamond haakslijper is een essentieel instrument voor de meer-
valvisser. Hij is klein genoeg om in iedere materiaalkist te passen en houdt uw 
haakpunten vlijmscherp.

Code Lengte
9701 002 16 cm

GEVLOCHTEN LIJN-SCHAAR

Speciaal schaartje voor meervalvissers 
die gevlochten lijnen netjes en makkelijk 
willen doorknippen.

Code
6410 010

Wartels
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BC43BC42

OUTDOOR LAMP

Waterdichte en extreem energiezuinige outdoor lamp, die zowel staand als 
hangend kan worden gebruikt dankzij het clipsysteem. ’s Nachts kan de lamp 
gebruikt worden als een rood markeerlichtje op de oever. Batterijen: 4x AA 
(niet inbegrepen)

Code Ø Hoogte Gewicht Adv. pr. €
9895 034 11 cm 17 cm 140 g 11,95

BATTLE CAT HOOFDLAMP

Een zeer sterke LED hoofdlamp met een maximale lichtsterkte van 150 lumen 
en een bereik van 100 meter. Zeer comfortabel door zijn lichte gewicht en de 
zweetbestendige verstelbare hoofdband.Waterdicht   IPX6 classificatieVerschil-
lende licht modi: maximale lichtsterkte, medium lichtsterkte, Roodlicht modus 
en SOS functie Batterijen: 3x AAA (niet inbegrepen)

Code Gewicht Adv. pr. €
9896 001 71 g 15,95

BANKSTICK

Extreem lange en zware aluminium hengelsteun, 
ideaal voor allerhande toepassingen, met name in 
combinatie met de BC Tripod Adapter. Met een 
maximale lengte van twee meter kan een hengel 
met de BC Bankstick zeer hoog afgesteund wor-
den.

Code Lengte Lengte Kleur Adv. pr. €
1892 001 90 cm 90 - 165 cm zwart 15,95

1892 002 115 cm 115 - 200 cm zwart 17,95

BUZZER BAR

Super Heavy Aluminium Buzzer Bar waar twee diverters op passen, voor in 
combinatie met de BC Tripod Adapter.

Code Breedte Kleur Adv. pr. €
8210 001 16 cm zwart 17,95

Code Breedte Kleur Adv. pr. €
8250 001 9 cm zwart 28,95

TRIPOD ADAPTER

Super Heavy Tripod Adapter voor BC Banksticks. 
De schroefcap op de adapter zorgt ervoor dat de 
driepoot snel en gemakkelijk in elkaar gezet kan 
worden en naderhand compact opgeborgen kan 
worden. Onderaan de adapter hangt een haak 
waaraan een gewicht kan worden gehangen om 
de stabiliteit nog verder te verhogen.

Code Breedte Kleur Adv. pr. €
8251 001 9 cm zwart 13,95

DIVERTER

Scherpe stenen en obstakels in het water vor-
men een bedreiging voor onze hoofdlijn. De 
diverter zorgt ervoor dat de lijn ongehinderd 
naar het aas gaat doordat de lijn om obstakels 
heen loopt.

Simpele hengelsteunen
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BC44 BC45

BEETINDICATOR SET 2

Beetverklikkerset, bestaande uit twee beetverklikkers en een ontvanger. Batterijen: 1x 9V (niet inbegrepen)

Code Inhoud Adv. pr. €
6802 999 2+1 stuks 169,00

ONTVANGER 2

Ontvanger voor de Black Cat beetverklikker. Werkt op een 9V blokbatterij (niet 
meegeleverd). Maximale bereik, afhankelijk van de omstandigheden: 50 meter. 
U kunt er tot 4 afzonderlijke beetverklikkers op aansluiten. Batterijen: 1x 9V 
(niet inbegrepen)

Code Inhoud Adv. pr. €
6802 002 1 stuks 59,95

BEETINDICATOR 2

Kan aan de hengel worden bevestigd m.b.v. een stevige clip, ongeacht de 
diameter. Als er een meerval aanbijt, hoort u een alarmsignaal en ziet u de 
LED-lichtjes knipperen. Toon, volume en gevoeligheid kunnen via drie knop-
jes voor op het toestel worden aangepast. Reageert net zo goed op heftige 
aanbeten als op traag doorbuigende hengeltoppen. Batterijen: 2x AAA (niet 
inbegrepen)

Code Inhoud Adv. pr. €
6802 001 1 stuks 59,95

fluoro rood fluo geel

Gewicht fluoro rood fluo geel
5 g 5532 005 5532 105

10 g 5532 010 5532 110
15 g 5532 015 5532 115
20 g 5532 020 5532 120

U-FLOAT 'TREE'

Tree U-dobber, Made in Germany. Deze speciale U-dobber veroorzaakt verlei-
delijke stromingswervelingen en extra turbulentie vlak voor het aas en kan bij 
het vissen met dode aasvissen, met levende aasvissen (waar toegestaan) en met 
alternatief aas als drijflichaam ingezet worden. Het stromende water gaat door 
de Tree U-dobber en veroorzaakt losse, kleine stromingskanalen die recht over 
het zich erachter bevindende aas lopen. Meervallen zien dit bijzonder graag!

SIDE LIGHT DOBBER

Dobber met een verborgen houdertje voor breekstaafjes – onopvallend, ook 
voor de voorzichtige meerval.

Code Breekst.
5574 001 80 g

5574 002 150 g

Code Breekst.
5571 000 50 g

5571 001 100 g

5571 002 200 g

BUOY DOBBER

Klassieke Buoy Float meervaldobber die in geen 
enkele materiaalkist mag ontbreken. De lijn kan 
in het centrale gat worden vastgezet met een 
breeklichtje.

Code Breekst.
5573 002 150 g

5573 003 200 g

DROP DOBBER

Klassieke druppelvorm. De lijn kan vastgezet 
worden in het centrale gat met een breekstaafje.

Code Breekst.
5557 001 10 g

5557 002 30 g

5557 003 60 g

REFLEX DOBBER

Speciale outriggerdobber om bij bomen, heggen 
en bebossing te vissen, of met de stokmontage. 
De outrigger is zeer licht en wordt perfect uit 
het water getild als de montage wordt opge-
spannen. De reflecterende strip zorgt ervoor dat 
u de stek snel ziet als u er met een zaklamp op 
schijnt.

Code Inhoud Kleur Adv. pr. €
5529 999 1 geel 22,95

VERSTELBARE 
OUTRIGGER
Speciaal outriggersysteem met lijnclip in gele 
kleur. De Adjustable Outrigger kan snel en 
gemakkelijk aangepast worden naargelang de 
afstand tot aan het obstakel of tot aan de boei. 
Het clipsysteem vormt een snel en duurzaam 
bevestigingspunt voor de breeklijn.

Code Inhoud Adv. pr. €
5529 998 1 24,95

ADJUSTABLE OUT-
RIGGER BLACK 
EDITION
Speciaal outriggersysteem met lijnclip. De 
Adjustable Outrigger kan snel en gemakkelijk 
aangepast worden afhankelijk van de afstand 
tot aan het obstakel of de boei. Het clipsysteem 
vormt een snel en duurzaam bevestigingspunt 
voor de breeklijn.

Meervaldobbers
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BC47BC46

geel

rood

Breeksterkte geel rood
10 g 5591 001 5591 101
20 g 5591 002 5591 102
30 g 5591 003 5591 103
40 g 5591 004 5591 104

LIGHTNING FLOAT

Lichte en felle kleuren lokken de meerval aan en daar speelt deze nieuwe uit-
vinding van Stefan Seuß op in. Op deze onderwaterdobber, die vlak boven het 
aas wordt gemonteerd, kunt u aan beide kanten breekstaafjes van 4,5 mm (de 
standaardmaat) bevestigen, waardoor er een lichtbron onder water ontstaat. 
Zeker op helder water is de Lightning Float gewoon dodelijk.

OPPERVLAKTEDOBBER ZWARTE UIT-
VOERING
Klassieke outriggerdobber in een beproefd model – compleet in zwart.

Code Breekst.
5578 011 60 g

5578 012 120 g

RATTLE U-DOBBER

Onderwaterdobber met ingebouwde ratels om meervallen vanaf grote afstand 
te lokken

Code Breekst.
5576 001 20 g

5576 002 40 g

5576 003 60 g

5576 004 100 g

Code Breekst.
5528 010 10 g

5528 020 20 g

5528 030 30 g

5528 040 40 g

PROPELLER 
U-DOBBER
De nieuwe Propeller U-Float is uitgerust met 
stevige lichtmetalen vleugels, die onder water 
sterke drukgolven veroorzaken,met twee gla-
zen ratels erin die geluid maken als de dobber 
roteert. Hierdoor wordt de meerval aangetrok-
ken.

U-DOBBER

Een favoriet van Stefan Seuss.

Code Breekst.
5577 006 5 g

5577 007 7 g

5577 000 10 g

5577 001 20 g

5577 002 30 g

5577 003 40 g

5577 004 60 g

5577 005 100 g

zwart

oranje

geel

zwart / oranje / geel

Gewicht Inhoud zwart geel oranje zwart / oranje / geel
1,5 g 3 stuks 5605 001 5605 002 5605 003 5605 004
3,5 g 3 stuks 5605 101 5605 102 5605 103 5605 104

MICRO U-FLOAT

Deze kleine, gestroomlijnde drijflichamen zijn beschikbaar in gewichten van 
1,5 en 3,5 gram en vallen nauwelijks op boven het aas. Ze garanderen betere 
vangsten en maken een zeer attractieve aaspresentatie mogelijk op zwaar 
beviste wateren. Met de Micro U-Floats kun je het aas juist boven de bodem 
aanbieden. Afhankelijk van het formaat van het aas, kunnen er ook meerde-
re Micro U-Floats op de leader aangebracht worden  hierdoor krijg je meer 
drijfvermogen met minder waterturbulentie rond de leader. Zelfs bij het vissen 
boven steenstortingen adviseert Stefan Seuß om Micro U-Floats te gebruiken 
om de leader en het aas schijnbaar gewichtsloos te kunnen presenteren boven 
de scherpe randen van de stenen. De felle neongele en neonrode kleuren wor-
den in helder water gebruikt als extra visuele attractie voor de meerval.

zwart

neon red UV active

glow in the dark

Breeksterkte zwart glow in the dark neon red UV active
10 g 5551 010 5552 010 5553 010
20 g 5551 020 5552 020 5553 020
30 g 5551 030 5552 030 5553 030

PROPELLER U-FLOAT X-STRONG

De absolute godfather als het erop aan komt om levende of dode aasvissen 
dan wel trossen wormen net boven de bodem aan te bieden. De X-Strong 
Propeller U-Float bestaat uit één deel, waardoor hij onverwoestbaar is. De 
drie vleugels zorgen ervoor dat de U–Float op de leader ronddraait, zelfs in 
langzaam stromend water. De veroorzaakte wervelingen maken de meervallen 
agressief. Beschikbaar in de kleuren glow-in-the-dark, UV rood en zwart.

PROPELLER U-FLOAT SILENT

Stille uitvoering van de Propeller-U dobber, gefabriceerd zonder glazen ratels. 
Voorzien van robuuste, lichtmetalen vleugels om sterke trillingen onder water 
te verspreiden.

Code Breekst. Inhoud
5528 110 10 g 1 stuks

5528 120 20 g 1 stuks

5528 130 30 g 1 stuks

5528 140 40 g 1 stuks

Code Breekst.
5562 001 100 g

5562 002 150 g

5562 003 200 g

5562 004 230 g

DOBBER

Deze dobber is speciaal ontwikkeld voor het drif-
tende vissen én voor het vissen vanaf de kant en 
kan probleemloos met de allerdikste lijnen wor-
den gebruikt. Dankzij de kleur kunt u hem zelfs 
in slechte weersomstandigheden goed zien.

Code Breekst.
5565 001 15 g

5565 002 20 g

VIBRO UNDERWA-
TER DOBBER
Met diverse geluidscapsules

Roofvisdobbers
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BC49BC48

Code Breekst.
5566 001 100 g

5566 002 150 g

5566 003 250 g

CATFISH DOBBER

Met een insteektop en een breekstaafadaptor

Code Breekst.
5564 001 100 g

5564 002 200 g

5564 003 300 g

CATFISH DOBBER

Rond met een breekstaafadaptor

CAT LIGHT DEPOT

Het Cat Ligh Depot verzorgt je hengeltoppen, boeien en dobbers bij het vissen 
‘s nachts met licht. Een verzameling extreem lichtsterke breekstaafjes in een uni-
versele doos. Milieuvriendelijk en direct klaar voor gebruik, vanuit het Cat Light 
Depot aan de meervalhengel.

Code Lengte Inhoud
5545 001 45 mm 45 stuks

bruin / Monster krab

zwart / Happy Cadaver

rood / Bloody Worm rood / Stinky Calamaris

geel / Smelly Fish

Monster krab Bloody Worm Stinky Calamaris Smelly Fish Happy Cadaver
Inhoud bruin rood rood geel zwart
100 ml 3904 001 3904 002 3904 003 3904 004 3904 005

GEURSTOF SPRAY

Meervallokstof die de visser op dood aas, wormen en kunstaas kan sproeien, 
maar ook op onderwaterdobbers en onderlijnen. De vloeistof blijft goed kle-
ven en heeft een ongelofelijke aantrekkingskracht onder water.

Meervalaccessoires

RIG TUBE

Speciale rubberen tube, extreem duurzaam en elastisch, en ideaal voor heel 
wat toepassingen in de moderne meervalvisserij. Vooral gemakkelijk om kno-
pen en haken te beschermen, als rubberen stopper voor onderwaterdobbers op 
nylon onderlijnen en om het aas goed vast te zetten op de haak.

Code Lengte Ø Inhoud Kleur
6611 069 1,00 m 2 mm / 4 mm 1 stuks geel

6611 070 1,00 m 3 mm / 7 mm 1 stuks geel

6611 072 1,00 m 4 mm / 8 mm 1 stuks geel

CAT PROP

Een propeller die de meerval 
gek maakt! Monteer dit han-
digheidje op de onderlijn net 
voor het aas, en in de stroming 
draait het rond als een malle. 
Deze beweging lokt de rovers 
naar het aas toe en verleidt 
hen tot aanbijten.

Code Lengte Inhoud
3199 001 5,5 cm 2 stuks

EVA U-DOBBER

Een nieuwe uitvinding van Stefan Seuß. De EVA U-dobbers zijn zeer onop-
vallend onder het wateroppervlakte en kunnen met geurstoffen besprenkeld 
worden. De U-dobbers hebben een slanke, onopvallende vorm en zorgden in 
de testfase al voor enorme vangsten.

Code Lengte Breekst. Inhoud Kleur
5560 006 6 cm 10 g 2 stuks zwart

5560 008 8 cm 15 g 2 stuks zwart

5560 010 10 cm 20 g 1 stuks zwart

5560 012 12 cm 30 g 1 stuks zwart
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BC50 BC51

Patent 
202016101519

DEAD FLOAT

Dit speciale U-float systeem blaast dood aas weer leven in en zorgde in de 
testfase voor fantastische vangsten op wateren waar levend aas verboden is. 
Het drijflichaam zit op de rug van de dode aasvis, net achter de kop, en de clips 
worden in de flanken van de vis geprikt. Daardoor gedraagt de aasvis zich weer 
levensecht in het water, want hij zwemt verleidelijk in de stroming, zonder rond 
z’n as te draaien. Ideaal voor stromend water met slanke aasvissen, zoals forel, 
kopvoorn en roofblei.

Code Breekst. Inhoud Kleur
5530 010 10 g 1 zwart

5530 020 20 g 1 zwart

5530 030 30 g 1 zwart

5530 040 40 g 1 zwart

Meervalaccessoires

MARKERBOEI

Code Ø Kleur
5570 002 33 cm zwart

BEETINDICATORHOUDER

Kan makkelijk op de blank worden geschroefd.

Code
6711 001

SILICONE SLEEVE

Siliconentube voor het maken van meervalmontages en om de haak te bescher-
men. Zeer veelzijdig.

Code Lengte Ø Inhoud
6612 005 25 mm 6 mm / 3 mm 10 stuks

BAIT STOP

Stevige rubberen stoppers om het aas goed vast te zetten op de haak.

Code Lengte Ø Inhoud
6149 000 15 mm 15 mm 10 stuks

SOFT BEAD

Code Lengte Inhoud
6612 006 8 mm 10 stuks

HARDE KRAAL

Kralen in hard plastic waarmee u van 
vleugels voorziene U-dobbers aan nylon 
onderlijnen met een dikte tot 1.4 mm kunt 
bevestigen. Materiaal: Plastic

Code Ø Inhoud Kleur
6611 049 8 mm 50 stuks zwart

RUBBER STOP

Code Ø Inhoud
6611 051 7 mm / 3 mm 10 stuks

RUBBER SHOCK BEAD

Code Ø Inhoud
6611 050 10 mm 10 stuks

RUBBER LINE STOP

Code Maat Inhoud
3166 010 XXL 3 stuks

SILICON STOPPER, LANG

Stevige stoppers van silicone waarmee u dobbers kunt stoppen en onderwater-
dobbers kunt fixeren op de onderlijn.

Code Lengte Inhoud
3166 020 10 mm 10 stuks

SILICON 
STOPPER, 
OVAAL

Stevige stoppers van sili-
cone waarmee u dobbers 
kunt stoppen en onderwa-
terdobbers kunt fixeren op 
de onderlijn.

Code Lengte Inhoud
3166 015 7 mm 10 stuks

POWER BOOM

Code Inhoud
6617 005 2 stuks

CLONK LOOD

Code Gewicht Inhoud
6040 060 60 g 1 stuks

6040 100 100 g 1 stuks

6040 160 160 g 1 stuks

6040 250 260 g 1 stuks
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BC52 BC53

FLOAT SINKER

Een meervalgewicht met een langwerpige vorm, waardoor het weinig water-
weerstand oplevert en perfect geschikt is voor alle montages met dobbers en 
voor het driftend vissen. De Float Sinker kan op stromend water perfect wor-
den ingezet vlak boven de aasvis.

Code Gewicht Inhoud
6649 060 60 g 4 stuks

6649 080 80 g 4 stuks

6649 100 100 g 3 stuks

6649 120 120 g 3 stuks

6649 160 160 g 2 stuks

6649 200 200 g 2 stuks

FRONT ZONE WEIGHT

Gecoat meervallood voor freestyle- en boeienmontages. Het Front Zone Weight 
wordt direct op de onderlijn gefixeerd, circa tien centimeter voor het aas  het 
zorgt voor een zekere aaspresentatie op de gewenste waterdiepte, ook bij een 
sterke stroming. Bij gebruik van levende aasvissen, indien toegestaan, zorgt het 
Front Zone loodgewicht als extra voor een kleinere vluchtradius van de aasvis 
en daardoor voor meer aanbeten.

Code Ø Gewicht Inhoud Kleur
6682 010 1,5 mm 10 g 3 stuks glow

6682 020 1,5 mm 20 g 3 stuks glow

6682 030 1,5 mm 30 g 2 stuks glow

6682 040 1,5 mm 40 g 2 stuks glow

6683 010 1,5 mm 10 g 3 stuks zwart mat

6683 020 1,5 mm 20 g 3 stuks zwart mat

6683 030 1,5 mm 30 g 2 stuks zwart mat

6683 040 1,5 mm 40 g 2 stuks zwart mat

LINE DIVER

Speciaal loodgewicht voor het vissen op meerval. Bij het vissen op meerval kan 
het in veel situaties erg belangrijk zijn om de hoofdlijn in de richting van de 
geplaatste montage af te laten zinken. Boten kunnen dan zonder problemen 
over de lijn varen en een montage kan onopvallend onder het wateroppervlak 
gepresenteerd worden. Ook bij het vissen met de U-dobber in de rivier is het 
raadzaam om een Line Diver in te zetten, zodat drijvende waterplanten en gras 
eenvoudigweg over de op spanning gebrachte lijn weg drijven en om de gelui-
den van een lijn die op spanning staat tegen te gaan. De lijnclip van de Line 
Diver kan aan elke diameter lijn aangepast worden, zodat de hoofdlijn onder 
water gehouden kan worden. Bij het zetten van de haak of wanneer er veel 
druk op de montage staat, dan komt de lijn vrij uit de Line Diver. De Line Diver 
wordt met een 20 meter lang, snel zinkend koord met greep aan de oever of 
de boot bevestigd.

Code Lengte Gewicht Inhoud
6202 450 20 m 450 g 1 stuks

CAT BOMB

Speciaal gecoat meervallood voor alle bodem- en werpmontages. Het lood 
houdt dankzij de afgeplatte en van noppen voorziene vorm ook stand in een 
sterke stroming en valt bij het vissen op stilstaand water nauwelijks op. Het ligt 
vlak op de bodem van het water en levert bij een aanbeet voldoende weer-
stand op voor een zeker zelfhaakeffect in de bek van de meerval.

Code Gewicht Kleur
3121 250 250 g zwart mat

3121 350 350 g zwart mat

zwart zelflichtgevend

Gewicht Inhoud zwart zelflichtgevend
80 g 1 stuks 3145 080 3145 081

120 g 1 stuks 3145 120 3145 121
160 g 1 stuks 3145 160 3145 161
200 g 1 stuks 3145 200 3145 201

CAT BALL

De Cat Ball is zonder enige twijfel de meest effectieve manier om verticaal-
montages te maken. De loodkop is met een rubber coating bekleed en komt in 
twee versies: een die oplicht in het donker plus een matzwarte. Hij is rond, met 
een afgeplatte onderkant, zodat u het aas geruisloos op de bodem kunt zetten. 
Twee RVS-oogjes geplaatst onder een hoek van 90 graden vormen de perfecte 
aanhechtingspunten voor de hoofdlijn en het aas. Ze maken het mogelijk om 
snel te beazen en zorgen ervoor dat uw montage niet in de war raakt.

SILICONE 
TUBE

Siliconentube voor het maken 
van meervalmontages en om 
de haak te beschermen. Zeer 
veelzijdig.

Code Lengte Ø Kleur
6612 004 1 m 5 mm / 2 mm zwart

SILICONE 
TUBE

Siliconentube voor het 
maken van meervalmon-
tages en om de haak te 
beschermen. Zeer veelzijdig.

Code Lengte Ø Kleur
6612 001 1 m 4 mm / 2 mm transparant

6612 002 1 m 5 mm / 2 mm transparant

6612 003 1 m 6 mm / 4 mm transparant

Speciale loden

BREAKING LINE

Kant-en-klare releaselijnen voor het vissen met stenen, freestyle en boeien. Met 
een handige verpakking van tien stuks binnen handbereik kan de meervalvisser 
snel inspelen op alle situaties. Het is hiermee gedaan met de tijdrovende klus 
van het zelf knopen!

Code Ø Inhoud Breeksterkte Kleur
4282 030 0,30 mm 10 stuks 6,00 kg / 13,20 lbs geel

4282 035 0,35 mm 10 stuks 7,10 kg / 15,70 lbs geel

4282 040 0,40 mm 10 stuks 9,60 kg / 21,20 lbs geel

Code Inhoud Kleur
6650 001 3 stuks zwart

RUBBER BOOM

SIDE PLANER

Sideplaners in twee verschillende formaten, met een release clip. Zorgt ervoor 
dat u montages in de stroming kunt houden, weg van de oever. Bij een aan-
beet komt de planer los en glijdt hij naar de onderlijnknoop zodat u er geen 
last van heeft tijdens de dril.

Code Lengte
6329 001 15 cm

6329 002 20 cm

glow zwart mat
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DEAD BAIT PUNCHER

Een innovatieve en universeel inzetbare puncher voor alle soort van 
aasvis. De puncher werd speciaal ontwikkeld door Stefan Seuß voor 
het vervaardigen van succesvolle Dead Bait aasvispresentaties. De 
van scherpe randen voorziene en aan de zijkanten afgeplatte buis 
dringt messcherp in de rug van de aasvis en door licht draaien van 
de puncher verwijder je hier nu het rugfilet. In de ontstane holte 
van de aasvis kun je nu Dead Bait Sticks of Cork Sticks schuiven, de 
dode aasvissen krijgen hierdoor een natuurlijke, horizontale houding 
in het water. In de stroming begint de dode aasvis zeer realistisch te 
zwemmen, iets wat elke riviermeerval zal overtuigen.

Code Lengte
6360 001 40 cm

CORK STICKS

Milieuvriendelijke Cork Sticks voor gebruik in 
dode aasvissen voor dead bait-montages.

Code Lengte Ø Inhoud
6362 001 5 cm 11 mm 6 stuks

ENKELE HAAK MET RATEL

Speciale, kant-en-klare onderlijn met een enkele haak en een ratel. Bruikbaar 
voor alle typen aas en diverse vismethodes.

Code Model Lengte Haakmaat Inhoud Breeksterkte
4336 114 L 1,20 m 6/0 1 stuks 100 kg

4336 115 XL 1,20 m 8/0 1 stuks 100 kg

U-FLOAT RIG TREBLE HOOK

Speciale, kant-en-klare onderlijn met een dreg en een EVA onderwaterdobber. 
Ideaal om aasvissen en wormen net boven de bodem mee aan te bieden.

Code Model Lengte Haakmaat Inhoud Breeksterkte
4336 116 L 1,20 m 2/0 1 stuks 100 kg

4336 117 XL 1,20 m 3/0 1 stuks 100 kg

U-FLOAT RIG SINGLE HOOK

Speciale, kant-en-klare onderlijn, met een enkele haak en een EVA onderwa-
terdobber. Ideaal om aasvissen en wormen net boven de bodem mee aan te 
bieden.

Code Model Lengte Haakmaat Inhoud Breeksterkte
4336 118 L 1,20 m 8/0 1 stuks 100 kg

4336 119 XL 1,20 m 10/0 1 stuks 100 kg

Onderlijnen

PELLET AND CHUNK RIG

Speciale, kant-en-klare meervalonderlijn die bedoeld is om in combinatie met 
pellets en boilies te gebruiken. Het aas kan gemakkelijk gemonteerd worden 
en dankzij de hair rig wordt het aas perfect aangeboden en is de inhaking 
betrouwbaar.
Code Model Lengte Haakmaat Inhoud Breeksterkte
4336 130 Short Hair 1,00 m 5/0 2 stuks 100 kg

4336 131 Short Hair 1,00 m 6/0 2 stuks 100 kg

4336 132 Long Hair 1,00 m 5/0 2 stuks 100 kg

4336 133 Long Hair 1,00 m 6/0 2 stuks 100 kg
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BIG BAIT GHOST RIG

Speciale, kant-en-klare onderlijn, met drie haken waaronder één BC Mega 
enkele haak en twee Ghost haken. Ideaal om grote aasvissen onder een boei of 
in combinatie met lood op de bodem aan te bieden.

Code Model Lengte Haakmaat Inhoud Breeksterkte
4336 120 L 1,40 m 8/0/3/0 1 stuks 100 kg

4336 121 XL 1,40 m 10/0/4/0 1 stuks 100 kg

BOUY AND BOAT GHOST SINGLE HOOK 
RIG
Speciale, kant-en-klare onderlijn met twee haken, waaronder één enkele haak 
en één Ghost haak. Ideaal om dood en levend aas mee aan te bieden.

Code Model Lengte Haakmaat Inhoud Breeksterkte
4336 122 L 1,40 m 6/0 1 stuks 100 kg

4336 123 XL 1,40 m 7/0 1 stuks 100 kg

BOUY AND BOAT GHOST DUBBELE 
HAAK RIG
Speciale, kant-en-klare onderlijn met twee fleurhaken, waaronder één stan-
daard haak en één Ghost haak. Ideaal om dood en levend aas mee aan te 
bieden.

Code Model Lengte Haakmaat Inhoud Breeksterkte
4336 124 L 1,40 m 6/0/3/0 1 stuks 100 kg

4336 125 XL 1,40 m 7/0/4/0 1 stuks 100 kg

U-FLOAT GHOST RIG

Speciale, kant-en-klare onderlijn met een EVA onderwaterdobber en twee 
haken, waarvan één enkele haak en één Ghost haak. Ideaal om dood en levend 
aas mee in stromend water aan te bieden.

Code Model Lengte Haakmaat Inhoud Breeksterkte
4336 126 L 1,80 m 6/0/3/0 1 stuks 100 kg

4336 127 XL 1,80 m 7/0/4/0 1 stuks 100 kg

BIG BAIT RIG

Speciale montage voor het vissen met grotere dode aasvissen, met twee dreg-
gen en een enkele haak.

Code Model Lengte Haakmaat Breeksterkte
4336 101 L 140 cm 8/0/2/0 100 kg / 220 lbs

4336 102 XL 140 cm 10/0/3/0 100 kg / 220 lbs

SUBFLOAT WORM EN INKTVIS 
MONTAGE
Speciale onderlijn met een ratel waaraan u trosjes wormen of inktvisstrips net 
boven de bodem kunt presenteren. De U-dobber zorgt ervoor dat het aas ver-
leidelijk beweegt onder water. Deze onderlijn is speciaal ontwikkeld voor het 
vissen op de meervallen van het stromende water.

Code Model Lengte Haakmaat Breeksterkte
4336 103 L 180 cm 2/0/6/0 100 kg / 220 lbs

4336 104 XL 180 cm 3/0/7/0 100 kg / 220 lbs

Onderlijnen

HAIR RIG

De BC Hair Rig is een speciale onderlijn waarmee u met levend aas of met 
dood aas kunt vissen, maar ook met trosjes wormen.

Code Model Lengte Haakmaat Breeksterkte
4336 105 L 200 cm 4/0/8/0 100 kg / 220 lbs

4336 106 XL 200 cm 6/0/10/0 100 kg / 220 lbs

ONDERWATERDOBBERMONTAGE

Speciale onderlijn waarmee u aasvissen net boven de bodem kunt aanbieden, 
dankzij de U-dobber. Met deze montage zit u goed voor stilstaand zowel als 
voor stromend water.

Code Model Lengte Haakmaat Breeksterkte
4336 107 L 180 cm 2/0/5/0 100 kg / 220 lbs

4336 108 XL 180 cm 3/0/6/0 100 kg / 220 lbs

4336 109 XXL 180 cm 4/0/7/0 100 kg / 220 lbs

https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336120&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336121&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336122&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336123&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336124&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336125&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336126&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336127&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336101&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336102&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336103&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336104&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336105&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336106&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336107&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336108&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336109&type=google&locale=DE


BC58 BC59BC58

BOUY AND BOAT RIG

Universele montage met één dreg en één enkele haak.

Code Model Lengte Haakmaat Breeksterkte
4336 110 L 140 cm 2/0/6/0 100 kg / 220 lbs

4336 111 XL 140 cm 3/0/7/0 100 kg / 220 lbs

GOBY RIG

Speciale montage waarmee u kleine vissen of trosjes wormen op een 
clipsysteem kunt aanbieden. De montage is met name op rivieren 
uiterst succesvol, en heeft op de Rijn tot ongelofelijk goede resultaten 
geleid in combinatie met grondeltjes.

Code Model Lengte Haakmaat Breeksterkte
4336 112 L 200 cm 2/0/8/0 100 kg / 220 lbs

4336 113 XL 200 cm 3/0/10/0 100 kg / 220 lbs

SPIN RIG

Speciale montage voor het werpend vissen met 
kunstaas. Zorgt ervoor dat het kunstaas niet in 
de war raakt tijdens de worp en beschermt de 
onderlijn tegen beschadigingen.

Code Lengte Breeksterkte
4336 008 50 cm 100 kg

copper

goud

zilver

Lengte Gewicht Inhoud Haakmaat copper goud zilver
9 cm 60 g 1 stuks 2/0 3096 060 3096 160 3096 260
9 cm 85 g 1 stuks 2/0 3096 085 3096 185 3096 285

BATTLE RIVER SPOON

De Battle River Spoon is een breed inzetbare lepel voor de actieve meervalvisser. Door zijn vorm laat de lepel zich ver werpen en genereert onder water veel drukgolven. 
Al bij zeer langzame snelheid in sterke stroming kantelt de lepel verleidelijk heen en weer en imiteert het de natuurlijke prooivis van meerval. Het aan de dreg gemon-
teerde spinnerblad zorgt voor extra attractie en heeft wat weg van een panikerende staart van een vluchtende prooi. Door zijn smalle vorm is dit kunstaas de perfecte 
keuze wanneer je in sterke stroming en op plekken met veel waterturbulentie vist, bijvoorbeeld onder stuwen. De Battle River Spoon kun je langzaam in diepere water-
lagen binnen vissen, maar ook high speed aan de oppervlakte. Het perfecte kunstaas voor de actieve meervalvisser op de rivier!

koper

goud

zilver

Lengte Gewicht Haakmaat koper goud zilver
10 cm 45 g 2/0 3095 045 3095 145 3095 245
10 cm 60 g 2/0 3095 065 3095 165 3095 265
10 cm 85 g 2/0 3095 085 3095 185 3095 285

BATTLE SPOON

De Battle Spoon werd speciaal ontworpen door BC Team vissers voor het vissen op meerval met de lepel. Het bijzondere ontwerp zorgt ervoor dat het kunstaas opval-
lende, zijdelingse bewegingen maakt en het reflecteert het licht heel goed. Ook laat de lepel zich perfect werpen, zodat u zelfs de verste hotspots kunt bereiken. Op 
het moment dat de lepel het water raakt, maakt hij een kloppend geluid waar de meervallen agressief van worden en de prachtige zwembeweging, die ook ontstaat 
wanneer u tergend langzaam vist, is een volmaakte kopie van een prooi van gemiddeld formaat.

Onderlijnen
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hot olive fire tiger red head

baitfish

Lengte hot olive fire tiger red head baitfish
18 cm 3530 001 3530 002 3530 003 3530 004

CAT SHAD

De Cat Shad geldt met haar lengte van achttien centimeter als dé universele shad voor de actieve 
meervalvisser. Het maakt niet uit of dat ze op de rivier of op een meer ingezet wordt, verticaal of wer-
pend snel binnen gevist wordt, de BC Shad flankt al bij het inzetten van lichte loodkoppen en levert 
enorme drukgolven op dankzij de fors uitgevallen schoepstaart. Het compacte lichaam maakt dat de 
BC Shad ook in een sterke stroming of bij een snel binnen vissen zeer stabiel loopt. Optimaal in te zet-
ten in combinatie met de Black Cat Shad Claw Rig.

hot olive fire tiger red head

baitfish

Lengte hot olive fire tiger red head baitfish
20 cm 3531 001 3531 002 3531 003 3531 004

CAT TWISTER

De Cat Twister werd in samenwerking met onze Europese BC teams ontwikkeld voor het actie-
ve vissen op meerval en leverde al tijdens de testfase uitstekende vangsten op. De speciaal op 
lichaamslengte afgestemde cirkelvormige staart fladdert al bij een zeer langzaam terug vissen en 
tijdens de afzinkfase, de twisterstaart kan bij het verticaal vissen en bij het werpend vissen ingezet 
worden. Optimaal te gebruiken in combinatie met de Black Cat Shad Claw Rig.

Shads

fire tiger baitfish

Lengte Gewicht Inhoud Haakmaat Haak fire tiger baitfish
100 mm 60 g 1 stuks 4 2 3458 001 3458 101
115 mm 90 g 1 stuks 2 2 3458 002 3458 102
125 mm 120 g 1 stuks 1 2 3458 003 3458 103

BC VIBE

Snel bewegend, actief te vissen kunstaas voor het vissen vanuit de boot en vanaf de oever. De BC Vibe werd gedurende een lange testfase ontwikkeld door het Black 
Cat team en veroorzaakt onder water sterke vibraties die de meervallen razend maken. De Vibe kan verticaal vanaf een driftende boot ingezet worden, daarbij wordt 
het kunstaas door een snel heffen van de hengel in beweging gebracht om vervolgens kort daarna op gecontroleerde, tuimelende wijze weer te zinken. Vissers die 
vanaf de oever vissen kunnen de Vibe zeer universeel, als kunstaas inzetten en na de worp met een gelijkmatige snelheid vanaf de bodem, door alle waterlagen heen, 
tot in het wateroppervlak terug vissen. Dankzij de speciale vorm, net een dikke buik en smalle rug, veroorzaakt het met rubber overtrokken, hoofdzakelijk uit lood 
vervaardigde kunstaas extreme drukgolven waaraan geen meerval weerstand kan bieden. Om missers tegen te gaan is er onder de buik en bij de staart een haak 
geplaatst. De beide, extra sterke dreggen zijn voor de beste performance voorzien van de beproefde DG-coating.

geel/zwart glow in the dark

Gewicht Haakmaat Breeksterkte geel/zwart glow in the dark
60 g 3/0 100 6250 080 6250 081

100 g 3/0 100 6250 120 6250 121
130 g 3/0 100 6250 160 6250 161
170 g 3/0 100 6250 200 6250 201

BATTLE TEASER SILENT

Speciale teaser voor het vissen met kwakhout en het verticalen. De 
lange rubberen tentakels zorgen ervoor dat het kunstaas verleidelijk 
beweegt onder water, waardoor zelfs timide meervallen op zwaar 
beviste wateren komen kijken. De clou: dit is een geruisloze meer-
valteaser zonder ratel, die vooral op dagen dat de meervallen weinig 
actief is, opvallend succesvol in te zetten is.
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geel/zwart glow in the dark

Gewicht Haakmaat Breeksterkte Actie geel/zwart glow in the dark
80 g 3/0 100 Zinkend 6077 080 6077 082

120 g 3/0 100 Zinkend 6077 120 6077 122
160 g 3/0 100 Zinkend 6077 160 6077 162
200 g 3/0 100 Zinkend 6077 200 6077 202

BATTLE TEASER

De Battle Teaser, voorzien van glazen kralen, is een machtig wapen voor 
actieve sportvissers. De Teaser kan als aas worden gebruikt tijdens het 
kwakhoutvissen of verticaal bij het jiggen nabij de bodem. De rubberen 
tentakels bewegen verleidelijk in het water en de glazen kralen veroorza-
ken een luid, tikkend geluid in het water, waar meervallen agressief van 
worden.

zwart/geel motor oil glow in the dark

Gewicht Haakmaat Breeksterkte zwart/geel motor oil glow in the dark
120 g 2/0 100 6260 120 6260 121 6260 122
160 g 2/0 100 6260 160 6260 161 6260 162
200 g 2/0 100 6260 200 6260 201 6260 202

SMELLY TEASER

Speciale teaser voor bij het actieve vissen op meerval met kwak-
hout of verticalend. Dit kunstaas bestaat uit imitatielederen 
tentakels die lokstoffen opzuigen en daardoor een verleidelijk 
aromaspoor in het water kunnen verspreiden. Het imitatieleder 
helpt daarnaast ook om de meerval te haken omdat het achter de 
tandjes blijft hangen zodra de vis het aas opzuigt.

Onderlijnen

STEFAN SEUSS SPECIAL CLONK

Stefan Seuß komt nog maar eens met een absoluut juweel van een kwakhout. 
Door het speciale design van de steel, kunnen zelfs beginners snel overweg 
met dit kwakhout, dat de zuivere drukgolven genereert onder water waar 
meervallen op af komen.

Code Lengte Adv. pr. €
6328 008 40 cm 52,95

CATFISH CLONK SHALLOW WATER

Speciaal kwakhout voor rustig water dat tot zo’n zes meter diep is.

Code Lengte Adv. pr. €
6328 004 37 cm 29,95

CATFISH CLONK DEEP WATER

Speciaal kwakhout voor dieptes van 5 tot 20 meter. Het houtje genereert onge-
lofelijk sterke drukgolven.

Code Lengte Adv. pr. €
6328 005 37 cm 29,95

DZ CARBON CLONK

Een verfijnd kwakhoutje in carbon, ontwikkeld door ons Franse teamlid Jérémy 
Dizdarevic. Gemakkelijk om te gebruiken en met een doordringende klank die 
meervallen naar de stek lokt.

Code Model Lengte Kleur Adv. pr. €
6328 010 Long Shaft 49 cm carbon 69,95

De bijpassende Flavour 
Sprays zijn te vinden op 

pagina BC49.
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BC64 BC65

BOAT BAG

Transporttas voor kledij, slaapzak en uitrusting. Materiaal: 100% Polyester

Code Model Lengte Ø Adv. pr. €
8529 001 L 60 cm 35 cm 59,95

8529 002 XL 75 cm 40 cm 64,95

FLEX BOX

De Flex Box dient voor het transport van het materiaal voor het vissen op meer-
val. Of het nu gaat om loodgewichten, dobbers, haken of onderlijnmateriaal, 
al deze belangrijke onderdelen worden in de Flex Box veilig en overzichtelijk 
opgeslagen. De Flex Box biedt door de doorzichtige deksel het voordeel dat 
de sportvisser direct de inhoud van de box overzien kan. De Flex Boxen zijn 
beschikbaar in verschillende formaten en kunnen perfect en ruimtebesparend in 
een Flex Box Carrier getransporteerd worden. Materiaal: EVA 0,8mm met PVC 
CLEAN

Code Model Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8061 070 Medium 24 cm 6 cm 13 cm 13,95

8061 071 Large 24 cm 12 cm 20 cm 13,95

FLEX BOX CARRIER

Waterdichte bewaartas voor klein materiaal en BC 
Flex Boxen voor zowel passieve als actieve sport-
vissers. Het materiaal aan de buitenkant bestaat 
uit zeer robuust EVA, het is zeer flexibel en kan 
overal opgeslagen worden zonder veel ruimte in 
te nemen. De waterdichte en gemakkelijk schoon 
te maken buitenkant maakt de Flex Box Carrier tot 
een betrouwbare begeleider aan het water. Voor-
zien van een ‘hardtop’ deksel met ritssluiting, die 
tot over de rand loopt en zo het binnendringen 
van regenwater verhindert. Uitgevoerd met een 
draagriem en handvatten voor het dragen, hier-
mee is ze zowel geschikt voor het vissen vanaf de 
oever als vanuit de boot. Als extra bevindt er zich 
nog een tas voor een tang aan de zijkant van de 
Flex Box Carrier. Materiaal: EVA

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8543 001 40 cm 24 cm 25 cm 69,95

Tassen

BATTLE CAT CARRYALL

Deze speciale tas biedt ruimte aan alles wat je gedurende een meerdaagse meervaltrip nodig hebt. De tas heeft zelfs voldoende opslagcapaciteit voor voedsel en 
kleding. De externe materiaal- en draagriemen zijn zeer robuust en beschermen belangrijke onderdelen van je uitrusting tegen vuil en vocht. Materiaal: 100% Nylon 
Polychloride gecoat

Code Lengte Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8533 001 68 cm 41 cm 35 cm khaki 79,95

BATTLE CAT SPINNING BAG

Een schoudertas voor kunstaasvissers en andere actieve sportvissers met twee plastic dozen waarin voldoende ruimte is voor lepels, shads en je kwakhout. De tas is 
comfortabel te dragen en bestand tegen water en vuil. Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat

Code Lengte Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8534 001 38 cm 25 cm 10 cm khaki 39,95
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BC66 BC67BC66 BC67

BATTLE CAT HOLDALL

Een robuust transportfoedraal voor maximaal drie opgetuigde meervalhengels met een ruim bemeten gedeelte voor de reels. De kleine zijvakken zijn ideaal voor het 
opbergen van handschoenen en kleine accessoires zoals leaders en haken, terwijl het grotere zijvak gebruikt kan worden om hengelsteunen met extra onderdelen veilig 
op te bergen. Het foedraal kan comfortabel als rugzak gedragen worden. Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat

Code Lengte Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8539 001 180 cm 35 cm 35 cm khaki 109,95

BATTLE CAT SINGLE ROD BAG

Een robuust foedraal voor een enkele opgebouwde meervalhengel met een sterke handgreep en extra grote tas voor de reel, deze biedt voldoende ruimte zelfs voor 
grote werpmolens en werpreels. Het foedraal kan geopend worden met een ritssluiting die over de volle lengte loopt. Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat

Code Lengte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8538 001 155 cm 30 cm khaki 39,95

8538 002 180 cm 30 cm khaki 44,95

8538 003 210 cm 30 cm khaki 47,95

Tassen

EXTREME BAG

De Black Cat Extreme Bags worden geproduceerd van uniek, waterdicht en zeer sterk materiaal en hebben een oprolbare bovenkant met een dubbel clipsysteem. De 
tassen zijn 100% waterdicht en bestand tegen modder, zodat belangrijke onderdelen van je uitrusting en je kleding goed beschermd zijn. De medium tas is ideaal voor 
het opbergen van kleding, schoenen, beschermhoezen van stretchers en waardevolle zaken zoals sleutels, portefeuilles en visvergunningen. De grote tas biedt voldoen-
de ruimte voor grote slaapzakken en velerlei soorten kleding. Materiaal: 100% Polyethyleen

Code Lengte Breedte Hoogte Maat Kleur Adv. pr. €
8541 001 60 cm 35 cm 20 cm L khaki 34,95

8541 002 90 cm 50 cm 15 cm XL khaki 44,95
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BC68 BC69

EXTREME BEDCHAIR COVER

The Extreme Bedchair Cover has been specially developed for fishing from the bank or the boat and for sleeping in the open air at any time of year. The BC Extreme 
fabric is 100% waterproof and protects the angler's sleeping bag and bedchair from rain and dirt. The cover has robust clips on the bottom, allowing it to be attached 
to the bedchair to provide reliable protection even during wind and storms. The over-sized design ensures protection for all bedchair models on the market. The metal 
eyes in the fabric also allow the Extreme Bedchair Cover to be used as a shelter or tarpaulin with the aid of a few handles and a bankstick. Materiaal: 100% Polyethy-
leen

Code Lengte Breedte Kleur Adv. pr. €
8541 003 225 cm 107 cm khaki 84,95

EXTREME BEDCHAIR BAG

Deze waterproof Bedchair Bag, 100% waterdicht en bestand tegen modder, biedt bescherming tegen extreme weersomstandigheden en tijdens transport. De ideale 
keus voor het transport van equipment tijdens sessies met de boot. De XL Bedchair Bag is voorzien van een schouderriem en draaglussen voor gemakkelijk transport, 
en biedt voldoende ruimte voor alle actuele stretchermodellen. Ook een slaapzak of bivvy table kunnen in de XL Bedchair Bag vervoerd worden. Materiaal: 100% Poly-
ethyleen

Code Lengte Breedte Kleur Adv. pr. €
8541 004 104 cm / 30 cm 88 cm khaki 74,95

Tassen

Geleverd 
zonder lijn.

LEADER DISPENSER BAG

Speciale tas voor meervalonderlijnmateriaal, waarin u drie spoelen kwijt kunt. U 
kunt zelf bepalen hoeveel onderlijnmateriaal er van de spoel afrolt. Materiaal: 
100% Nylon

Code Ø Breedte Kleur Compartimenten Adv. pr. €
8515 013 15 cm 11 cm zwart/geel 4 19,95

RIG WALLET

Speciale opbergmap voor meervalmontages. Alle montages zitten netjes in een 
plastic mapje, beschermd tegen vuil en water. Materiaal: 100% Nylon

Code Lengte Breedte Adv. pr. €
8515 002 19 cm 30 cm 22,95

EXTREME OVAL UMBRELLA

Extra grote paraplu volgens het geliefde Nubrolly-concept. De stang kan aan de zijkant inge-
schroefd 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 paraplu 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 tentha-
ringen. Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat Code Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €

9983 345 345 cm 260 cm 305 cm 149,95
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BC70 BC71

ROPE KEEPER

Speciale zak om een meervaltouw, onthaakmat en handschoenen goed geven-
tileerd in op te bergen. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8517 053 22 cm 30 cm 22 cm 18,00

BAIT KEEPER

Klein en compact leefnet waarin u aasvissen springlevend naast de boot kunt 
bewaren. Dankzij de drijvende ring blijft hij altijd mooi rechtop en volledig 
gestrekt. Kan van bovenaf dichtgemaakt worden.

Code Ø Breedte Hoogte Mesh Adv. pr. €
7049 001 55 cm 39 cm 70 cm 8 x 5 mm 39,95

BAITFISH TUNNEL

Speciaal leefnet voor boot- en kantvissers. Binnenin zit een spiraal van ijzer-
draad die ervoor zorgt dat het net niet in elkaar kan zakken, zodat de aasvissen 
prima beschermd blijven, zowel in stilstaand als in stromend water. Het net kan 
compact worden opgeborgen tijdens het transport. Materiaal: 40% Polyester, 
60% Polychloride

Code Lengte Ø Mesh Adv. pr. €
7049 002 0,75 m 55 cm 2 x 8 mm 59,95

BEWAARNET

Speciaal bewaarnet voor meervalvissers. Het net is van een rubberen laag voor-
zien om de huid van de vissen te beschermen. Het net is drie meter lang en 
kan daardoor gemakkelijk diep genoeg worden gehangen op zowel stilstaand 
als stromend water. Het kan veilig worden dichtgemaakt bovenaan via een 
trekmechanisme. De stevige riem maakt het ook ideaal voor bootvissers.

Code Lengte Ø Mesh Adv. pr. €
7055 001 3,00 m 45 cm 7 x 5 mm 69,95

Foedralen

BAIT NET

Aasvisnetje voor de boot- en kantvisser. Het rubberen net beschermt de huid 
van de vis. Het landingsnetje is perfect geschikt om snel en gemakkelijk vissen 
uit een bewaarnet of bun te scheppen.

Code Lengte Breedte Hoogte Mesh Adv. pr. €
7040 001 0,60 m 31,50 cm 21,00 cm 15 x 10 mm 29,95

ONTHAAKMAT

Groot en stevig zeil in Black Cat motief, dat de meerval tegen stenige en harde 
ondergronden beschermt. Materiaal: 100% Polyethyleen

Code Lengte Breedte Adv. pr. €
8517 022 300 cm 200 cm 59,95

ONTHAAK- EN WEEGMAT

Stevige onthaakmat die ook als weegzak kan worden gebruikt. Kan gemak-
kelijk vissen tot 100 kilogram bevatten. Materiaal: 100% Nylon Polychloride 
gecoat

Code Lengte Breedte Adv. pr. €
8517 025 2,30 m 1,00 m 99,00

BED CHAIR COVER

Fleece afdekhoes met een water- en vuilbestendige buitenkant. De afdekhoes 
kan over de slaapzak worden getrokken, maar in de warmere maanden ook 
zelf als laken gebruikt. Bovenaan zit een muskietennet verwerkt, dat de visser 
over zijn hoofd kan trekken als bescherming tegen insekten. Materiaal: 100% 
Polyethyleen

Code Lengte Breedte Gewicht Adv. pr. €
9980 034 2,10 m 148 cm 1,7 kg 64,95
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BC72 BC73

8061 050

8061 051

8061 052

8061 054

8061 053

8061 055

Brollies & paraplu's

Waterdichtheid: 5000 mm

SPECIAL BOAT CAVE II

Deze nieuwe versie van de Black Cat boottent is nu voorzien van een hangende binnentent, om condens tegen te gaan. Daardoor is de Boat Cave 2.0 volstrekt uniek 
op de markt. Het robuuste buitenste materiaal, bestand tegen een waterkolom van 5.000 mm, biedt optimale bescherming tegen slecht weer. De toegangsdeur gaat in 
het midden open en komt tot op de vloer van de boot, om de binnenkant van de tent te beschermen tegen de wind. De klittenband-zakken aan de binnenkant zorgen 
ervoor dat u de deur zwaarder kunt maken met loodjes, zodat hij niet in de wind hangt te flapperen. De grote transparante deuren gunnen u een helder zicht op uw 
hengels. U kunt de waterdichte voorkant ook vervangen door muggengaas, zodat u geen last hebt van insekten op warme zomeravonden. De afzonderlijke spreidstok-
ken zijn gemakkelijk te transporteren en wegen weinig; een tentzak om alles in op te bergen wordt meegeleverd. Materiaal: 100% Polyethyleen

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Inhoud Adv. pr. €
9982 037 335 cm 220 cm 105 cm 7,34 kg 1 stuks 499,00

TACKLE KEEPER

Tackle Keeper – de slimme systeemboxen van Black Cat! Hoog-
waardig X-Strong kunststof materiaal met ‘UV-bescherming’ 
om de kleuren van je kunstaas intact te houden, geven deze 
tackleboxen niet alleen een lange levensduur, maar beschermt 
ook kunstaas en materialen. Dankzij de verschillende vakindelin-
gen per model kun je door jou gewenste box geheel naar eigen 
wens vullen met materialen. De clips zijn afneembaar, bieden 
een goede greep en sluiten optimaal. Bovendien verschaft de 
transparante deksel een goed overzicht van het klein materiaal. 
Daarnaast zijn de Tackle Keeper ‘wormproof’, dus bestand tegen 
weekmakers en daarmee geschikt voor alle soorten shads en 
ander softplastic kunstaas. Beschikbaar in zes uitvoeringen.

Code Model Compartimenten Lengte Breedte Hoogte Gewicht Adv. pr. €
8061 050 S36 ondiep 36 28 cm 17 cm 4 cm 320 g 10,95

8061 051 D30 diep 30 28 cm 17 cm 10 cm 575 g 16,95

8061 052 S48 ondiep 48 35 cm 22 cm 5 cm 515 g 14,95

8061 053 S24 ondiep 24 35 cm 22 cm 5 cm 535 g 14,95

8061 054 D12 diep 12 35 cm 22 cm 10 cm 760 g 21,95

8061 055 D15 diep 15 35 cm 22 cm 10 cm 800 g 21,95
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BC74 BC75

SKULL HOODY

Materiaal: 100% Katoen. Gram weight: 220 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8455 001 M 49,95

8455 002 L 49,95

8455 003 XL 49,95

8455 004 XXL 49,95

8455 005 XXXL 49,95

HOODIE

Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester. Gram weight: 360 g/m²

Code Maat Kleur Adv. pr. €
8434 001 M zwart 49,95

8434 002 L zwart 49,95

8434 003 XL zwart 49,95

8434 004 XXL zwart 49,95

8434 005 XXXL zwart 49,95

LONGSLEEVE SHIRT

Materiaal: 100% Katoen. Gram weight: 260 g/m²

Code Maat Kleur Adv. pr. €
8430 002 L zwart 39,95

8430 003 XL zwart 39,95

8430 004 XXL zwart 39,95

8430 005 XXXL zwart 39,95

Kleding

T-SHIRT

Materiaal: 100% Katoen. Gram weight: 200 g/m²

Code Maat Kleur Adv. pr. €
8432 001 M zwart 14,95

8432 002 L zwart 14,95

8432 003 XL zwart 14,95

8432 004 XXL zwart 14,95

8432 005 XXXL zwart 14,95

REGENJACK

Black Cat Outdoor regenjas. Zeer handige regenjas die u in alle weersomstan-
digheden beschermt. Het buitenste materiaal is ademend en water- en vuilbe-
stendig, en het droogt zeer snel. Alle ritsen worden beschermd met waterdicht 
rubber, en dankzij een buigzame ijzerdraad past de kap perfect op het hoofd 
van de visser. De jas is licht, waardoor hij het hele jaar door de perfecte partner 
is. Materiaal: 100% Polyester. Gram weight: 130 g/m²

Code Maat Kleur Adv. pr. €
8994 003 XL zwart/geel 159,95

8994 004 XXL zwart/geel 159,95

REGENBROEK BIB'N'-
BRACE

Black Cat Outdoor regenbroek. Zeer 
handige regenbroek die u in alle 
weersomstandigheden beschermt. 
Het buitenste materiaal is ademend 
en water- en vuilbestendig, en 
het droogt zeer snel. Neoprene 
beschermstukken op de knieën en 
op het achterwerk bieden bescher-
ming tegen scherpe stenen, water 
en modder. Alle ritsen worden 
beschermd met waterdicht rubber. 
De broek is licht, waardoor hij het 
hele jaar door de perfecte partner 
is. Materiaal: 100% Polyester. Gram 
weight: 130 g/m²

Code Maat Kleur Adv. pr. €
8995 002 L zwart/geel 154,95

8995 003 XL zwart/geel 154,95

8995 004 XXL zwart/geel 154,95

SCRAFT

Multifunctioneel doek dat als hoofdband, cap of piratendoek inzetbaar is. De 
BC Buff biedt je in elk jaargetijde een optimale bescherming voor zond, wind 
en koude. Klein samen te vouwen, is er voor dit belangrijke item in elke vistas 
wel een plekje te vinden. Materiaal: 100% Polypropylene

Code Adv. pr. €
9301 001 9,95
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BC76 BC77

BESCHERMHOES VOOR AUTOSTIOEL

Stijlvolle hoes in het moderne BC-design, die over alle autostoelen past. Mate-
riaal: 100% Polyester

Code Inhoud Kleur Adv. pr. €
9906 001 1 stuks zwart 19,95

SUNGLASSES BATTLE CAT

De Battle Cat zonnebrillen combineren een stijlvol ontwerp met een optimale 
bescherming van de ogen van de sportvisser. De gele, spiegelende glazen bie-
den een comfortabel zicht op momenten met veel zonlicht en een helder zicht 
onder donkere omstandigheden. De zonnebril maakt indruk met een hoge 
mate aan comfort, waardoor je hem zowel tijdens het vissen als in je vrije tijd 
kunt dragen.

Code Adv. pr. €
8910 015 29,95

WILD CATZ SUNGLASSES

Code Adv. pr. €
8910 016 29,95

LED LANCER BEANIE

Stijlvolle muts met een hoog draagcomfort en geïntegreerde LED-lamp. Het 
met veel moeite zoeken naar een hoofdlamp in het donker behoort hiermee 
tot het verleden. Zelfs bij het slapen op de stretcher, heeft de sportvisser bij het 
dragen van de muts de lichtbron steeds klaar voor gebruik op het hoofd. Mate-
riaal: 73% acryl, 27% polyester Batterijen: 2x CR2032 (niet inbegrepen)

Code Maat Adv. pr. €
9788 100 uni 11,95

Diversen

CAP

Materiaal: 100% Katoen. Gram weight: 72 g/m²

Code Model Adv. pr. €
9788 024 Black Cat 9,95

RAPPER CAP

Materiaal: 98% Katoen, 2% Elasthan. Gram weight: 85 g/m²

Code Adv. pr. €
9788 005 9,95

TRUCKER CAP

Materiaal: 100% Katoen, Gaas 100% Polyester

Code Maat Kleur Adv. pr. €
9788 090 uni zwart/geel 9,95

CAT CLOGS

Robuuste en comfortabele schoenen, voor langs het water en thuis. De Cat Clog heeft een sportieve look, een zeer aange-
name pasvorm, ze is gemakkelijk te reinigen en snel drogend. De ventilatieopeningen rondom zorgen dat de schoenen beter 
ademen en bieden een veilig draagcomfort op de oever en in het water. Het buitenmateriaal is vederlicht en zorgt voor een 
goede bescherming van de voeten op de visplek. De schoenriemen kunnen naar wens naar achteren geklapt worden om een 
goede grip te bieden, of naar voren zodat een sportvisser bij een aanbeet vanaf de stretcher snel in zijn of haar schoenen 
schieten kan. Materiaal: EVA/Polychlorid

Code Maat Adv. pr. €
9310 040 40 19,95

9310 041 41 19,95

9310 042 42 19,95

9310 043 43 19,95

9310 044 44 19,95

9310 045 45 19,95
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BC78 BC79

BC UNIVERSAL EMMER

De Black Cat emmer is een belangrijke accessoire aan de waterkant. Of u nu aas, kleinmateriaal of elektro-
nische toestellen wil beschermen tegen vuil en vocht, de BC Bucket kan het allemaal. De emmers kunnen 
gestapeld worden en de stapel staat stevig. Vooral bootvissers zullen deze inpakmogelijkheid weten te 
waarderen. De Black Cat emmer is extreem stevig. Een volwassen man kan erop gaan staan zonder hem te 
beschadigen. Materiaal: 100% Polypropyleen

Code Lengte Hoogte Diepte Kleur max. Gewicht
8514 001 38 cm 29 cm 29 cm zwart 22 l

CHUNKS

Zeer attractieve meervalboilie. Dankzij zijn enorme 
afmetingen valt deze boilie heel erg op en blijft hij 
lange tijd intact op de hair – in tegenstelling tot 
pellets, die vaker vervangen moeten worden. De 
sterk ruikende ingrediënten lokken de barbeelvre-
ters vanop grote afstand naar het aas. Het aroma 
werd tijdens lange testen op punt gesteld door 
het Black Cat Team. Een goed alternatief voor 
dood aas en pellets.

Code Ø Inhoud Adv. pr. €
3939 001 50 mm 3 kg 49,95

MONSTER MULLET

Eindelijk is hij beschikbaar, de Mega boilie,  spe-
ciaal ontwikkeld voor de meervalvisserij. De reus-
achtige roofvissen worden van op grote afstand 
gelokt door de mengeling van lever- en bloedme-
len en door de visextracten. De vangsten zullen u 
verrassen!

Code Ø Inhoud Adv. pr. €
3939 002 50 mm 3 kg 47,95

DIP

De dip die bij de Black Cat Chunks pasts, met een 
basis van sterke geurstoffen en aroma’s van bloed, 
vlees en lever. Perfect om de Black Cat Chunks 
of meervalpellets nog een extra boost te geven. 
Heeft een deegachtige structuur, en blijft langere 
tijd aan het aas kleven.

Code Inhoud
3939 020 150 ml

Voeremmers

CATFISH HANDSCHOENEN

Een gecoate handschoen die maximaal grip biedt tijdens het landen. Geen 
verwondingen aan de handen meer. Worden als paar geleverd. Materiaal: 30% 
polychloride , 55% Nylon, 5% Rubber, 10% Katoen. Gram weight: 295 g/m²

Code
9790 005

HENGELDISPLAY

Code Breedte Hoogte Diepte
9963 507 60 cm 105 cm 43 cm

MEASURING MEETLINT

Lengte: 10 meter. Flexibel en toch zeer duurzaam. In een mum van tijd kunt u 
elke meerval meten.

Code
9890 011

https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3939001&type=manual&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3939001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3939002&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8514001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3939001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3939002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3939020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9790005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9963507&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9890011&type=google&locale=DE


BC80

LANYARD SLEUTELKOORD

Lifestyle sleutelband voor alle voorwerpen die u liever niet 
aan de waterkant wilt verliezen.

Code
9949 006

STICKER

Code Breedte Hoogte
9949 008 21,0 cm 14,8 cm

9971 955 42 cm 10 cm

CATFISH STICKER

Code Breedte Hoogte
9949 033 8,0 cm 7,0 cm

BATTLE CAT STICKER

Code Breedte Hoogte
9949 031 12 cm 8 cm

STICKER

Code Breedte Hoogte
9949 076 14,5 cm 9,5 cm

STICKER

Speciale high-tech bootsticker, die tegen zeewater bestand is. Ook zeer UV-resistent 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 052 119 cm 45 cm

BOEGVLAG

Incl. vlag, raamwerk,bodemplaat en tas

Code Breedte Hoogte
9966 051 60 cm 260 cm

VLAG

Materiaal: 100% Nylon
Code Breedte Hoogte
9963 512 150 cm 80 cm
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Perfect hengelsportmateriaal en accessoires voor de  

kampioenen van vandaag en morgen. Vertrouw op de  

ervaring van een wereldmerk, met producten die synoniem 

zijn met kwaliteit en het winnen van wedstrijden.

i UITLEG INTERACTIEVE ICONEN

U kunt meer informatie over het product zien door  
op de volgende iconen te klikken:

U kunt een google zoekopdracht doen door op het artikel-
nummer van het desbetreffende product te klikken 

Detail  
opnamen 

Exploded view 
weergave

Gebruikers 
handleiding

Video360 graden 
animatie

Google-Suche
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INHOUD

Single Length Kits – u hoeft niet te 
versnijden en heeft geen bushes nodig.  
Het enige wat u moet doen, is een elastiek monteren 
– en u kunt gaan vissen! Alle Xitan SLK topsets 
hebben dezelfde lengte en zijn van fabriekswege 
uitgerust met PTFE bushes van topkwaliteit. U 
hoeft dus niet meer te snijden en verliest geen 
centimeter lengte. We bieden vier types SLK aan 
(Standard, Extra Power, Short and Long) met 
verschillende topdiameters, zodat u met verschillende 
diktes van elastiek uit de voeten kunt. Ook zijn er 
bijpassende cupping-sets beschikbaar, uitgerust met 
schroefbevestiging. Eindelijk een nieuwe hengel die u 
niet met een zaag te lijf moet gaan! 

Pole Protection System – bescherm de 
delen tegen schade  
Pole Protectors werden speciaal ontwikkeld voor korte 
achterste delen. Elke Protector is zo ontworpen dat hij 
een integraal deel wordt van de vaste hengel, en ze 
hebben ook ingebouwde skid bungs. Voor elke reeks 
zijn er speciaal ontwikkelde Protectors; ze passen op elk 
deel vanaf het vijfde, tot en met de onderste delen van 
de 16-meterhengel. Ze beschermen de voornaamste 
delen (vooral handig bij de dunwandige middelste 
delen) en staan u toe om met de lengte te variëren. 

Eindelijk: gedaan met versnijden!  
Xitan hengels moeten niet meer versneden worden, 
zelfs niet als u met de allerdikste elastieken vist. U 
verliest dus geen lengte.

Nano-Carbon Construction – sterk en licht, maar 
niet broos  
Het high-modulus carbon dat nodig is om een hengel strak en 
licht te maken, is vaak broos. De hengel is weliswaar sterk, maar 
als hij een tik krijgt van iets hards of als er een deel valt, kan hij 
breken. Wij gebruiken Nano-carbon vezels, waardoor de delen 
veel duurzamer zijn!

Section Alignment Points – voor maximale 
stijfheid  
Op alle delen zitten speciale pijlen die aangeven hoe ze 
horen te zitten. Zo wordt de hengel zo stijf mogelijk. De 
delen zijn ook genummerd zodat u ze makkelijk kunt 
identificeren, en tevens staat er een nummer op dat 
u toelaat om gemakkelijk en zonder vergissingen een 
reservedeel te bestellen. 

Omwikkelde bussen – niet meer verslijten 
Bij de Xitans uit het topsegment hebben we de bussen 
omwikkeld met carbon zodat ze niet snel verslijten of 
barsten. De omwikkeling op de vrouwelijke bussen 
zorgt er tevens voor dat u ook gemakkelijk kunt 
afsteken als de hengel onder druk staat. 

Strengthened Stress Points – weg met de 
zwakke plekken  
Xitans zijn zichtbaar versterkt op de middelste delen 
en op de elleboogzone van de onderste delen. 
Daardoor worden ze niet meer verbrijzeld als u de 
hengel afsteekt, en ook barsten ze niet meer als u 
aanslaat. Ze zijn dan ook nog eens een streling voor 
het oog!

Diamond Surface Finish – soepel en snel 
afsteken    
Xitan hengeldelen zijn afgewerkt met een speciale 
diamanten oppervlakte zodat ze niet meer blijven kleven 
als u afsteekt. Ongeacht of ze nat of droog zijn, Xitans 
zijn zeer snelle hengels. We hebben ook zo weinig 
mogelijk verf gebruikt om het gewicht zo laag mogelijk 
te houden en om “kleverige” zones op de onderste 
delen te vermijden. 

Precision Points – accuraat voeren is de 
sleutel tot succes  
De onderste delen van alle Xitan vaste hengels zijn 
voorzien van een reeks markeringen die rondom 
gaan, zodat u telkens opnieuw accuraat kunt voeren 
wanneer u een cup gebruikt.

Premium Protection Tubes 
Xitan vaste hengels en SLK topsets worden geleverd 
in beschermkokers van hoge kwaliteit. Ze barsten 
niet als het koud is en ze vervormen niet bij hoge 
temperaturen. Uw waardeveolle hengel verdient de 
allerbeste bescherming. 

Square Pole Protector
Ergonomisch gevormde Pole Protectors worden 
op een bijzondere manier gemaakt van carbon. 
Met deze delen is het vissen met lange hengels 
erg comfortabel, en bovendien beschermen ze de 
delen tegen schade aan het uiteinde. 

TACTILE

Tactile Precision Points
Speciale verhoogde zones op Sphere handvat-
delen onderaan, die u voelt wanneer u bijsteekt. 
U hoeft dus niet meer te kijken om te weten hoe 
ver u al bent! 

Browning Trademarks Licensed From Browning.

In het aangegeven gewicht van de hengel is het gewicht van de mogelijke verlengstukken, zoals Pole 
Protectors of Mini Extensions, niet inbegrepen.

Waarom zijn 

vaste hengels bijzonder

Browning vaste hengels – niemand doet het beter !
Browning ligt op kop als het op het ontwikkelen van vaste hengels aankomt. Ons ontwerpteam heeft zeer veel ervaring met het bewerken van carbon en 
combineert die met de praktische ervaringen van echte sportvissers, die precies weten wat een hengel moet kunnen. Alle Browning vaste hengels zijn dan ook 
uitvoerig getest aan de waterkant voordat ze op de markt worden gebracht, zodat u er zeker van kunt zijn dat u met beproefde en betrouwbare producten 
te doen hebt. Alle Browning vaste hengels kunnen bogen op een heleboel slimme kenmerken, die ervoor zorgen dat het kopen, monteren en bezitten van 
een vaste hengel uiterst eenvoudig is. Browning vaste hengels worden met dezelfde spillen gemaakt, waardoor de delen van heel wat modellen en reeksen 
op elkaar passen. Een toekomstige upgrade is dus erg handig, en een fluitje van een cent!

SPHEREZER0-G  

Sphere Zero-G vast hengels zijn het summum van hengelontwerp en –constructie. Zoals Brownings Sphere hengels vertegenwoordigen ze het 
beste waartoe de hedendaagse carbontechnologie in staat is. Elke aspect van een Sphere hengel staat op punt – van de speciaal ontwikkelde 
topsets tot de ergonomische onderste delen. Dit zijn specialistische hengels, gemaakt voor vaardige vissers met de vaste hengel, die ervaren 
genoeg zijn om de vele voordelen van deze hengels tot hun voordeel te gebruiken tijdens wedstrijden. 

EXO SPHERE is de aanduiding die gegeven wordt aan ons hoogste peil op het gebied van vaste hengel- en werphengeltechnologie. EXO verte-
genwoordigt het optimale, een vaste hengel zonder compromissen of besparingen op de ontwikkel- en productiekosten – om die reden is dit 
de vaste hengel met de hoogste performance binnen het gamma.

Xitan Advance vaste hengels vormen het vlaggenschip van de Browning reeks. Het zijn professionele vaste hengels voor vissers die op zoek zijn naar 
topprestaties, topkwaliteit en volledige betrouwbaarheid. Alle Xitan vaste hengels zijn zo ontwikkeld dat ze lang meegaan en sterker zijn dan tophengels van 
andere merken. Voor elke visserij is er een Xitan waar u volledig op kunt vertrouwen. Ze kunnen prat gaan op een aantal vernieuwende en geavanceerde 
kenmerken, die alleen Browning hengels hebben, zodat het een plezier is om ermee te vissen. 

Onze opwindende 2eX-S vaste hengels uit het middensegment hebben dezelfde geavanceerde kenmerken als onze Xitans, maar dan voor een prijs die binnen 
eenieders budget valt. Dit zijn sterke en duurzame “allrounders”, die vele jaren trouw hun diensten zullen verlenen. Geen enkele reeks vaste hengels biedt 
zoveel prestaties, kwaliteit en kenmerken in dit prijssegment. 
2eX-S  ‘DL’ vaste hengels zijn ontworpen met Dual Length en uniek voor Browning. Het ontwerp maakt het mogelijk om de hengel te gebruiken op exact de 
juiste lengte van 11,50 en 13 meter, bij wedstrijden waarbij reglementen gelden voor de lengte van de vaste hengel.

De Hypercarp vaste hengels zijn ontworpen met één doel voor ogen, het vangen van zeer grote vis! We geloven dat dit de sterkste vaste hengels zijn die op 
dit moment beschikbaar zijn, ze zijn al gebruikt om karpers te landen met gewichten tot bijna 20 kilogram. Browning heeft zijn expertise op het gebied van 
vaste hengels en carbon gebruikt om deze hengels zeer strak en opvallend licht te houden, dit ondanks hun ongelooflijke sterkte. Elk formaat vis, elke maat 
elastiek, de Hypercarp kan het aan! In de Hypercarp range vind je ook een top-presterende wedstrijdhengel met een lengte van exact 11,50 meter zonder 
miniverlengdeel – de ultieme hengel voor wedstrijden waarbij er beperkingen gelden voor de hengellengte.

Onze Silverlite vaste hengels werden speciaal ontworpen voor situaties waarin ultieme prestaties belangrijker zijn dan ultieme kracht. Dit zijn ultrastrakke, 
lichte en snelle vaste hengels. Ze zijn bedoeld voor ervaren vissers die bereid zijn om een compromis te sluiten voor wat de kracht van de vaste hengel betreft, 
in ruil voor gewichtsbesparing en verhoogde strakheid. De Silverlites hebben een hele rist geavanceerde kenmerken, die ze uitermate geschikt maken voor 
het vissen op witvis. 

Service reserveonderdelen
Browning heeft een grote voorraad reserveonderdelen van alle huidige en veel eerdere vaste hengels. We streven ernaar om onze prijzen redelijk te houden 
en zorgen voor een snelle levering. We hebben een hulplijn voor klanten (poles@zebco-europe.com). Vragen om inlichtingen worden beantwoord door ons 
serviceteam en bestellingen worden naar de Browning verdeler gestuurd die het dichtst bij is voor de klant. 
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EXO Sphere Zero-G F1+
EXO Sphere Zero-G F1+ – Maakt opnieuw duidelijk wat mogelijk is

Browning is altijd op zoek naar de grenzen bij het ontwerpen van nieuwe vaste hengels – zowel bij de productie van de lichtste en strakste vaste hen-
gels die je op de markt kunt krijgen, als bij het introduceren van nieuwe  geavanceerde technieken die uit een carbon tube weer een compleet product 
maken.

In navolging op het succes van de al uitzonderlijke Zero-G F1+, introduceren we nu de EXO SPHERE Zero-G die de mogelijkheden bij het ontwerpen en 
produceren van vaste hengels opnieuw definiëren. De nieuwste productietechnieken en het gebruik van luchtvaartkwaliteit carbonmateriaal heeft het ons 
mogelijk gemaakt om een vaste hengel te produceren die haar gelijke niet kent  zelfs beter dan de andere Sphere vaste hengels van Browning.

De EXO Sphere is een wedstrijdhengel op professioneel niveau, gemaakt en bedoelt voor de ervaren (wedstrijd)visser die alleen genoegen neemt met 
het beste materiaal. De EXO is nog lichter en strakker dan de standaard Sphere F1+, en dan elk ander topmodel vaste hengel. Met deze hengel kunt u 
gemakkelijk vissen tot op 17 meter – en ook ongelooflijk goed op elke kortere lengte!

De Exo Sphere wordt geleverd met twee versies van onze unieke Multikit, die beide voorzien zijn van een innovatieve  camouflage finish om het scha-
duwbeeld van de topset boven water te verbreken, hierdoor zal de vis minder snel afgeleid worden. Onze bekende Sphere Multikit is nu uitgebreid met 
de nieuwe Multikit ‘light’, die speciaal ontwikkeld is voor de lichtere typen elastiek en om de balans van de vaste hengel op grotere lengtes te verbete-
ren.

Alle Sphere vaste hengels zijn op het handdeel voorzien van de unieke Tactile Precision Points om eenvoudig en exact te kunnen vissen. De EXO is echter 
ook voorzien van deze Tactile Points op de middelste delen om zo op elke gewenste lengte exact te kunnen vissen.. De Tactile Points op de EXO eind-
delen zijn daarnaast wat dikker gevormd wat de handling van deze vaste hengel ten goede komt. Zoals bij alle Sphere vaste hengels, geven we geen 
specifieke, vrij zinloze aanduiding voor het te gebruiken elastiek, omdat dit geen echte weergave is van de sterkte van deze vaste hengel. Op de juiste 
manier gebruikt, is de EXO Sphere vaste hengel sterk genoeg voor alle typische situaties bij het wedstrijdvissen waarbij een conventionele, topkwaliteit 
vaste hengel benodigd is..

De EXO Sphere Zero-G F1+ bevat een groot aantal Sphere vaste hengel innovaties, zoals –

– EXO Multikits, nieuw ontworpen topset, welke gebruikt kan worden als normale top-kit met een lengte van 2,50 meter, of als een eendelige set van 
1,75 meter lang, zonder dat je verlies aan hengellengte op de koop toe moet nemen. Voorzien van onze unieke, aan te passen Duo-bush. In twee versies 
om tegemoet te komen aan elke wens en stijl van vissen, beide uitgevoerd met een innovatieve camouflage afwerking.
- Tactile Precision points, iets dikker in de handdelen en, (bij de EXO, ook op de middelste delen), die je kunt voelen  wanneer je de hengel op lengte 
brengt. Ze maken het mogelijk zeer exact te vissen zonder dat je telkens omlaag moet kijken naar gekleurde lijnen en tevens geven ze aan wanneer het 
einde van de hengel bereikt is.
- SEPPs, een speciale versie van onze unieke Square Pole Protector delen, die er toe bijdragen dat het vissen op grote lengtes en op dagen met veel wind 
comfortabeler en stabieler wordt .
- de “Extender”,is een 1m lange verlenging in topkwaliteit waarmee u de hengel 17 meter lang kunt maken, of zo kunt inzetten dat u over verschillende 
lengtes kunt beschikken als er bij eilandjes of bepaalde bijzondere plekken moet worden gevist.

De belangrijkste kenmerken van de EXO Sphere Zero-G F1 plus
• De juiste keuze voor ervaren (wedstrijd)vissers die vissen op professioneel niveau en alleen het beste materiaal goed genoeg vinden.
• Geproduceerd uit de hoogste kwaliteit Japans carbon dat beschikbaar is, met versterkingen op de belangrijkste secties.
• Een echte 16 meter+ vaste hengel die ‘klaar is om te vissen’ in combinatie met de Ergonomic Square Pole Protector.
• Ultralicht en ultrastrak, met een performance die ook op volle lengte ultrastrak blijft!.
• Gladde afwerking van het oppervlak met een minimale hoeveelheid matte verf om de hengel onder alle omstandigheden af te kunnen steken en op 
lengte te kunnen brengen.
• Wordt geleverd met Browning’s Ergonomic Pole Protectors (SEPPs) voor comfort en stabiliteit op dagen met veel wind.
• Vrouwelijke bussen met extra carbon wikkelingen plus extra versterkte mannelijke bussen, die versterkt zijn op de plekken die normaal extra slijtage 
vertonen.
• Wordt geleverd met in camou afgewerkte Sphere Multikits, met een unieke Duo-bush die het mogelijk maakt om een top naar keuze te gebruiken.
• De Sphere Zero G is uitgevoerd met handdelen met een  lengte van 1,85 meter.
• Alle delen zijn compatibel met alle Sphere vaste hengels, de top 3 delen zijn eveneens compatibel met alle Xitan vaste hengels.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10217 130 Vaste hengel 13,00 m 8 1,80 m 725 g

10217 160 Set 17 m 17,00 m 10 1,80 m 1211 g

10217 998 Extension 14,5 m 1,80 m 1 1,80 m 226 g 799,00

10217 999 Extension 16 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 799,00

10217 993 Multi Kit 2/1 Camou 3,9 mm 2,50 m 2 1,75 m 43 g 225,00

10217 992 Multi Kit 2/1 Light Camou 3,9 mm 2,50 m 2 1,75 m 34 g 225,00

WEDSTRIJDHENGELS

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model  Cup. Kit Kit 4/1 Kit 2/1 Pole Prot. C Section
10217 160 Set 17 m 1 2 11 3 2

New Camou Kits A-Sections
1m camou design
10217 992/993

EXO SPHERE is de aanduiding die gegeven wordt aan ons hoogste peil op het gebied van vaste hengel- en werphengeltechnologie. EXO verte-
genwoordigt het optimale, een vaste hengel zonder compromissen of besparingen op de ontwikkel- en productiekosten – om die reden is dit 
de vaste hengel met de hoogste performance binnen het gamma.
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Sphere Zero-G F1+
Sphere Zero-G F1 plus – Buitenaards...  

De Sphere Zero-G F1 plus is de lichtste en strakste vaste hengel die ooit op de markt is gebracht. Elke Sphere vaste hengel is gemaakt van het 
allerbeste Japanse carbon, dat zorgt voor een optimale balans tussen het gewicht, de strakheid en de kracht van de hengel. Onze hengel is strak-
ker en beduidend lichter dan tophengels van andere fabrikanten. We mogen dan ook spreken van een uitstekende en professionele vaste hengel 
die ideaal is voor de betere vissers voor wie enkel het beste goed genoeg is, en die bij wedstrijden dankzij hun ervaring maximaal profijt halen uit 
de ultieme prestaties die deze hengel levert.We hebben er bewust voor gekozen om niet aan te geven voor welke dikte van elastiek de hengel 
geschikt is, want ervaren vissers weten dat dat geen geschikte manier is om de kracht van een hengel te meten. Wel willen we kwijt dat deze 
hengel in de juiste handen nagenoeg alle vormen van wedstrijdvissen aankan, behalve dan de aller ruigste. De Sphere Zero-G biedt ook een aantal 
vernieuwingen, zoals
- de “Multikit”, een nieuw type topset, die gebruikt kan worden als een conventionele set van 2.5 m, maar ook als een eendelige set van 1.75 m 
– en de hengel wordt er niet korter door- de “SEPP”s, een speciale uitvoering van onze unieke Square Pole Protector delen die ervoor zorgen dat 
het vissen met lange hengels en bij sterke wind comfortabel en stabiel verloopt
- “Tactile Precision Points” zijn verhoogde zones op de onderste delen van de hengel, die u kunt voelen als u afsteekt. Zo kunt u zeer accuraat vis-
sen, zonder naar beneden te moeten kijken naar gemarkeerde lijntjes. Deze zones geven het einde van de hengel aan zodat u altijd precies weet 
wanneer het tijd is om te stoppen. 

Sphere Zero-G F1 Plus basiskenmerken
• Dé keuze voor ervaren wedstrijdvissers op professioneel niveau die het allerbeste eisen
• Gemaakt van het allerbeste Japanse carbon en intern versterkt op de cruciale plekken
• Een hengel die ook echt 16m+ is, ‘klaar om te vissen’, in combinatie met de ergonomische Square Pole Protector
• Ultra licht en ultra sterk, met topprestaties, ook op volle lengte
• Geslepen oppervlakte en minimaal mat  afgewerkt, zodat het inkorten en langer maken in alle omstandigheden gemakkelijk gaat
• Geleverd met Brownings Ergonomic Pole Protectors (SEPPs) voor meer comfort en stabiliteit in winderige omstandigheden
• De bussen zijn omwikkeld met carbon op plaatsen die het hard te verduren krijgen
• Geleverd met de “pre-bushed Sphere Multikits” die zijn uitgerust met een unieke Duo-bush, zodat u zelf kunt kiezen welk formaat top u wilt
• De Sphere Zero-G beschikt over conventionele onderste delen van 1.80m
• Alle delen zijn compatibel met Silverlite poles, de 3 bovenste delen met alle Xitan vaste hengels

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10211 130 Vaste hengel 13,00 m 8 1,80 m 760 g 2599,00

10211 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,80 m 760 g 3999,00

10211 163 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,80 m 1289 g 4799,00

10211 998 Extension 14,5 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 799,00

10211 999 Extension 16 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 799,00

10211 987 Pole Protector 6/7 1,00 m 1 1,00 m 155 g 129,00

10211 989 17 m Extender Section 1 m 1,00 m 1 1,00 m 225 g 189,00

10211 991 Multi Kit 3,9/4,5 mm 2,50 m 2 1,75 m 39 g 179,00

10211 992 Cupping Kit 2,50 m 2,50 m 2 1,30 m 39 g 119,00

10211 996 Kit 4/1 3,9/4,5 mm 5,45 m 4 1,75 m 162 g 729,00

ALLROUND VASTE HENGELS

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model  Cup. Kit  Short C Kit 4/1 Kit 2/1 Pole Prot. C Section D Section
10211 133 Set 13 m Cont. 1 1 4 2 1 – –
10211 163 Set 16 m UK 1 1 – 9 3 2 1
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Sphere Zero-G PT+
De Browning Sphere Zero-G PT+ treedt als super lichte en strakke vaste hengel in de voetstappen van de beroemde Zero-G F1+ – 
voor de wedstrijdvisser die alleen het beste wil. 

Deze PT+ versie werd echter nog verder geoptimaliseerd – performance tuned – om sportvissers die misschien met sterkere lijnen vissen of met vaste 
hengels wat minder ‘rustiek’ omgaan, wat meer kracht te bieden. De nieuwe PT+ beschikt over alle unieke kenmerken die de Sphere vaste hengels 
tot iets bijzonders maken, ze wordt vervaardigd uit hoogwaardig Japans carbonmateriaal. De meest kritische middelste delen zijn circa 15% sterker 
uitgevoerd. Deze veranderingen hebben een minimale uitwerking op het gewicht van de hengel, toch blijft de PT+ langs de waterkant zich vrijwel 
overeenkomstig de F1+ gedragen, waarbij ze andere vaste hengels uit het topsegment in de schaduw blijft stellen. De Zero-G PT+ wordt met dezelfde 
unieke Sphere Multikits en kwadratische Ergonomic Pole Protectors geleverd als de F1+. Het is een echt allround talent en een uitdagende vaste hen-
gel voor professioneel gebruik, ontwikkelt voor sportvissers die alleen het beste willen en ervaring genoeg hebben om de, door deze hengel geboden, 
ultra hoge prestaties tijdens viswedstrijden in hun voordeel te benutten. 

We zien af van het aanbevelen van een bepaalde sterkte aan elastiek, omdat die in de praktijk geen aanduiding biedt voor de sterkte van een vaste 
hengel. Op de juiste wijze ingezet is de Sphere PT+ sterk genoeg voor alle situaties bij het wedstrijdvissen, waarbij een vaste hengel van topklasse 
noodzakelijk is. 

De Sphere Zero-G PT+ biedt alle innovaties van de Sphere serie aan vaste hengels: 
– ‘multikits’, nieuw ontworpen topsets die als standaard topsets in een lengte van 2,50 meter of als eendelige topsets in een lengte van 1,75 gebruikt 
kunnen worden, zonder dat dit invloed heeft op de hengellengte. Uitgevoerd met onze unieke, verstelbare duo-bussen. 
– ‘SEPPs’, nieuwe, speciale uitvoering van onze unieke Square Ergonomic Pole Protectors, die het vissen bij grote hengellengtes en op winderige 
dagen comfortabel en stabiel maken. 
– ‘Tactile Precision Points’: hierbij gaat het om lichte verdikkingen op de handdelen die je bij het op lengte brengen van de hengel voelt. Ze maken 
een zeer precies vissen mogelijk, zonder dat je telkens naar beneden moet kijken om aangebrachte markeringen te kunnen herkennen. 
Tegelijkertijd dienen ze als ‘stopper’ die het einde van de hengel aangeven. 

Sphere Zero-G PT+ – belangrijkste kenmerken 
• De juiste keuze voor ervaren wedstrijdvissers op professioneel niveau die alleen het beste willen. 
• Optimaal presterend, om indien nodig wat extra kracht achter de hand te hebben. 
• Gefabriceerd uit Japans carbonmateriaal in de hoogste beschikbare kwaliteit, met extra versterkingen op de belangrijkste delen. 
• Een vaste hengel van daadwerkelijk 16 meter, in combinatie met de ergonomische Square Pole Protector zijn ze direct inzetbaar. 
• Ultralicht en super strak, met een perfecte performance, die ook op volle lengte niet minder wordt. 
• Geslepen oppervlak en een minimale, matte laklaag voor een snel en eenvoudig afsteken en op lengte brengen. 
• Uitgevoerd met de Ergonomic Pole Protectors (SEPPs) van Browning, voor meer comfort en stabiliteit op winderige dagen. 
• De busverbindingen zijn op de moederdelen voorzien van extra carbonwikkelingen, op plekken waar de meeste slijtage ontstaat zijn eveneens extra 
carbonwikkelingen aangebracht. 
• Wordt geleverd met Sphere Multikits, inclusief de onovertroffen ‘duo-bussen’ voor toppen met een verschillende diameter. 
• De Sphere Zero-G beschikt over een conventioneel handdeel met een lengte van 1,80 meter. 
• Alle hengeldelen passen zonder uitzondering op alle Sphere vaste hengels, de drie topdelen zijn bovendien compatibel voor alle Xitan vaste hengels.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10218 130 Vaste hengel 13,00 m 8 1,80 m 775 g 2449,00

10218 131 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,80 m 1018 g 3249,00

10218 161 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,80 m 1273 g 4599,00

10218 998 Miniverlengdeel 14,5 m 1,80 m 1 1,80 m 243 g 699,00

10218 999 Miniverlengdeel 16 m 1,80 m 1 1,80 m 255 g 699,00

10218 996 Vierdelige topset 5,45 m 4 1,40 m 168 g 649,00

ALLROUND VASTE HENGELS

Sphere 17 meter Upgrade pakket 
voor Zero-G F1+ & PT+ vaste 
hengels
Het pakket bevat:
• Een 1 meter lang, topkwaliteit verlengdeel dat past op de 14,50 
en 16 meter handdelen. De hengel wordt hiermee verlengd tot 
maximaal 17 meter.
• 3x Sphere Multi-topsets – zoals deze geleverd worden in de 
bestaande F1+ & PT+ pakketten.
• 1x een kort C/3 deel. Het is 1 meter lang, waardoor je veel bruik-
bare opties hebt qua lengte.
Uitstekende kwaliteit.

Code Adv. pr. €
10211 990 499,00

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model  Cup. Kit  Short C Kit 4/1 Kit 2/1 Pole Prot. C Section D Section
10218 131 Set 13 m Cont. 1 – – 3 2 1 –
10218 161 Set 16 m UK 1 1 – 9 3 2 1
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Sphere Zero-G Power Partner
Met Brownings Sphere Zero-G Partner Pole beschikken bezitters van een Sphere hengel nu over een vaste hen-
gel van 10,50 meter die volledig compatibel is en die ideaal is voor situaties waarin u wat extra kracht nodig 
heeft. Perfect voor het vissen in de oeverzone, als reservehengel – of gewoon voor de zomervisserij wat dichter 
bij de oever. Zeer strak en licht (650 gram bij 11 meter) en gemaakt van carbon van hoge kwaliteit. Bij de 
Power Partner zit een Sphere multikit. Een ‘must have’ voor alle Sphere bezitters!

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10215 110 Sphere Zero-G Power Partner 10,50 m 7 1,75 m 645 g 849,00

Sphere Zero-G Power Perfection
Brownings Sphere Zero-G Power Perfection is ontwikkeld voor sportvissers die een kortere hengel willen van 
topkwaliteit. Perfect voor wedstrijden waarbij een maximale hengellengte van 11,50 meter van toepassing is of 
waar de prestaties van de hengel belangrijker zijn dan de lengte.

Sphere Zero-G Power Perfection basiskenmerken
• Dé keuze voor ervaren wedstrijdvissers op professioneel niveau die het allerbeste eisen
• Gemaakt van het allerbeste Japanse carbon en intern versterkt op de cruciale plekken
• Een hengel die ook echt 11,5 is, ‘klaar om te vissen’, in combinatie met de Pole Protector
• Ultra licht en ultra sterk, met topprestaties, ook op volle lengte
• Geslepen oppervlakte en minimaal mat  afgewerkt, zodat het inkorten en langer maken in alle omstandighe-
den gemakkelijk gaat
• De bussen zijn omwikkeld met carbon op plaatsen die het hard te verduren krijgen
• Geleverd met de “pre-bushed Sphere Multikits” die zijn uitgerust met een unieke Duo-bush, zodat u zelf 
kunt kiezen welk formaat top u wilt
• Alle delen zijn compatibel met Silverlite poles, de 3 bovenste delen met alle Xitan vaste hengels

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10216 115 Vaste hengel 11,50 m 7 1,75 m 655 g 969,00

10216 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,75 m 655 g 1299,00

10216 996 Multi Kit L 2/1, 4,5 mm Duo Bush 2,75 m 2 1,75 m 43 g 169,00

10216 905 D Section 1,60 m 1 1,60 m 79 g 179,00

10216 997 Kit 3/1 4,15 m 3 1,75 m 97 g 219,00

10216 992 Multi Cupping Kit 2,75 m 2 1,75 m 47 g 119,00

WEDSTRIJDHENGELS

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model  Kit 2/1 Cup. Kit Pole Prot. C Section
10216 116 Set 11,5 m 3 1 1 1
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Xitan Z16 L Advance
Xitan Advance Z16L - Een perfecte allround wedstrijdhengel – maar de Ultieme vaste hengel voor karpervijvers

De Xitan Advance X16L is de derde generatie van Browning’s unieke lange vaste hengels en treed in de voetsporen van de beroemde Xitan Z12 en Z14. 
Met de kennis die we opdeden tijdens ontwikkeling van onze Sphere vaste hengels is het gelukt om de Z16L aanzienlijk lichter en strakker te maken dan 
eerdere hengels, maar met behoud van de legendarische sterkte en betrouwbaarheid waar de Xitan hengels hun geode naam aan te danken hebben.
De Z16L is een echte 16 meter hengel; je hebt geen mini extensions, verlengstukken of extra lange topdelen nodig om daadwerkelijk de volle lengte te 
bereiken. Wanneer je de unieke ergonomische Pole Protector inzet, dan zal de hengel 16.7 zijn, met verdere verlengdelen behoort zelfs 18 meter + tot de 
mogelijkheden. De Z16L kun je ook verkort vissen op bijvoorbeeld 13 meter, daar waar een kortere maximale vislengte is vereist.
De Z16L is als allround vaste hengel ontworpen, maar is zonder twijfel de ultieme hengel voor een vijvervisserij op karper of een gerichte visserij op grote 
vis. Dit dankt deze hengel aan zijn ongelooflijke sterkte, betrouwbaarheid en de unieke extra lengte en andere eigenschappen.
De Z16L beschikt over een radicaal nieuw ontwerp voor de topsets, waarmee deze op verschillende lengtes gebruikt kunnen worden. Een en dezelfde 
topset kun je gebruiken als conventionele, tweedelige topset van 2,60 meter of als een eendelige, 1,95 meter lange topset – perfect voor F1-karpers, 
voor het vissen nabij het wateroppervlak of voor het vissen op witvis met korte tuigjes. Bij het gebruik als eendelige topset heeft de Z16L nog steeds een 
vislengte van 16 meter. De Multikit is een zeer strakke topset die aan alle wensen tegemoet komt.
De Xitan Z12 en Z14 hebben in de loop der jaren een reputatie opgebouwd: ze zijn enorm betrouwbaar en sterk, ook bij zeer intensief gebruik. Het zijn 
simpelweg vaste hengels die doen wat van ze gevraagd wordt, keer op keer! De Z16L bouwt verder op dit succes en past tevens de laatste technologieën 
en ontwikkelingen op het gebied van carbonmaterialen en hengelontwerp toe.

Xitan Advance Z16L kenmerken
•  De nummer 1 keuze voor de wedstrijdvisser die een echte, betrouwbare en sterke 16 meter stok zoekt
•  Een echte 16 meter hengel, zelfs met één topdeel. Met de volledige kit bereik je 16.7 meter.
•  Met de Square Pole Protector gemonteerd 13 meter lang
•  Licht, super strak, een perfecte balans en zeer direct op alle afstanden. Je kunt met gemak 18 meter plus 
Afstanden vissen.
•  Wordt geleverd met de Browning’s unieke ‘elleboog-vriendelijke’ Ergonomic Pole Protectors (XEPPs)  
•  Dubbel aangebrachte carbon matten bij de sluitingen die extra Sterk zijn, tevens niet vast gaan zitten en lang 
meegaan 
•  Met carbon verstevigde ‘handgreep’ op het laatste deel die normaal gevoelig zijn voor breken
•  Geleverd met unieke Multi-length topkits en een verstelbare Duo-bush voor de juiste keuze van de topdiameter
•  De Xitan Z16L heft 2 meter lange achterdelen voor een optimale strakheid
•  Te gebruiken met eerdere Browning lange vaste hengel delen en de eerste 6 delen zijn volledig wisselbaar met andere Xitans hengels
•  Elastiek diameter 14-20, voordelige power C/3 delen beschikbaar voor degene die nog meer vragen van het materiaal

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10803 130 Vaste hengel 13,00 m 8 1,90 m 782 g 2199,00

10803 132 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,90 m 782 g 2599,00

10803 162 Set 16 m UK 16,00 m 8 1,90 m 1380 g 3499,00

10803 998 Extension 14,5 m 2,00 m 1 2,00 m 263 g 699,00

10803 999 Extension 16 m 2,00 m 1 2,00 m 335 g 699,00

10803 986 Pole Protector 6/7 1,00 m 1 1,00 m 232 g 79,00

10803 987 XEPP 1 0,85 m 1 0,85 m 202 g 129,00

10803 988 XEPP 2 0,85 m 1 0,85 m 214 g 129,00

10803 989 XEPP 3 0,85 m 1 0,85 m 233 g 129,00

10803 996 Kit 4/1, 4,5 mm Duo Bush 5,45 m 4 1,90 m 175 g 499,00

WEDSTRIJDHENGELS

Xitan Z9-2 Advance
Xitan Advance Z9-2 – De wedergeboorte van een bekende naam door gebruik te maken van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van carbon-
technologie
De volstrekt Xitan Z9-2 vaste hengel is gemaakt van de allernieuwste carbontypes waarover we konden beschikken. Dit ‘state of the art’ materiaal in de 
handen van Brownings zeer ervaren ingenieurs leverde een echte tophengel op die perfect uitgebalanceerd is en opmerkelijk licht, maar tegelijkertijd 
genoeg krachtreserves heeft en duurzaam genoeg is om de moderne vistechnieken en de grote vissen waarop vandaag de dag gevist wordt, aan te 
kunnen. Dit is een serieuze hengel voor serieuze vissers die volledig moeten kunnen vertrouwen op hun materiaal. Deze hengel zal u niet in de steek 
laten en levert gegarandeerd topprestaties… tot op 17 meter, en verder. De hengel beschikt over de allenieuwste Xitan-kenmerken. Brownings eerste Z9 
hengel werd legendarisch… de Z9-2 voegt een nieuw hoofdstuk toe aan dat verhaal! 
Z9-2 basiskenmerken 
• Dé keuze voor vissers die een echte tophengel nodig hebben met fenomenale prestaties 
• Zorgvuldig ontwikkeld zodat de balans tussen gewicht, kracht en strakheid optimaal is.
• Zeer licht, ultrastrak, perfect in balans op alle lengtes, tot boven de 17 meter
• Geschikt voor wedstrijdvisserij op professioneel niveau, waaronder het wedstrijdvissen op karper 
• Geleverd met Brownings unieke ‘elleboog-sparende’ Square Pole Protectors (SQPPs) 
• Mannelijke en vrouwelijke bussen zijn met carbon omwikkeld om ze sterker te maken en om slijtage tegen te gaan 
• De plaatsen waar u de onderste hengeldelen vasthoudt, zijn met carbon versterkt zodat ze niet breken 
• Pulla kits uitgerust met een vernieuwende directionele PTFE bush. Dat zorgt voor een ultrasoepele werking, zonder bewegende delen 
• De Xitan Z9-2 beschikt over conventionele onderste delen van 1.75m
• Alle delen zijn compatible met de huidige en de vroegere Xitan Power hengels 
• Geschikt voor elastiek 14/20. Voor een gering bedrag is een bijkomend power C/3 gedeelte beschikbaar voor de ruigere omstandigheden

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10801 130 Vaste hengel 13,00 m 8 1,75 m 825 g 1899,00

10801 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 825 g 2999,00

10801 162 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,75 m 1385 g 2899,00

10801 998 Extension 14,5 m 1,75 m 1 1,75 m 260 g 649,00

10801 999 Extension 16 m 1,75 m 1 1,75 m 300 g 499,00

10801 987 Xitan 17 m Extender Section 1,00m 1,15 m 1 1,15 m 200 g 195,00

10801 996 Kit 4/1, 4,5 mm 5,90 m 4 1,59 m 175 g 539,00

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model  Cup. Kit  Short C Kit 4/1 Kit 2/1 Pole Prot. C Section
10803 132 Set 13 m Cont. 1 - 2 1 1 -
10803 162 Set 16 m UK 1 1 - 7 2 2
10803 163 Set Pole only 16 m - - - - 2 -

Supplied with our unique 
Square Pole Protectors. Fishing a 
long pole has never been easier 
and more comfortable.

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model  Cup. Kit  Power C 4/1 Kit 2/1 Kit Pole Prot. Short C
10801 133 Set 13 m Cont. 1 – 2 2 2 –
10801 162 Set 16 m UK 1 2 – 9 3 1
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Xitan Z8-2 Advance
Xitan Advance Z8-2 – De ultieme ‘all-round’ vaste hengel, mét onze laatste vernieuwingen en technologie
 De eerste generatie Xitan Power Z8 was een van Brownings bestverkopende vaste hengels, dankzij de welverdiende reputatie een goed presterende, 
sterke en betrouwbare ‘all rounder’ te zijn. Op dat thema hebben wij verdergeborduurd en we zijn trots u de volstrekt nieuwe Xitan Advance Z8-2 te 
kunnen voorstellen. Hij is lichter en strakker dan zijn voorganger, maar toch is er niets verloren gegaan van de befaamde Z8-power. Opmerkelijk strak en 
licht, en toch taai en duurzaam – dit is een hengel die alles doet wat u hem vraagt, vele jaren lang. De Z8 beschikt over alle geavanceerde karakteristie-
ken waarover ook de duurste Xitans beschikken en biedt dan ook ongeëvenaarde kwaliteit en prestaties in zijn prijscategorie. 
Z8-2 basiskenmerken
• Dé keuze voor vissers die een echte tophengel nodig hebben die goed presteert en sterkzaam is
• Gebouwd volgens dezelfde kwaliteitsnormen als onze tophengels Xitan 714 & Z9, maar met een iets ander carbon 
• Licht, strak, goed uitgebalanceerd en zeer goed reagerend, ook op 16 meter

• Geschikt voor alle technieken met de vaste hengel, waaronder ook het veeleisende wedstrijdvissen op karper 
• Geleverd met Brownings unieke ‘elleboog-sparende’ Square Pole Protectors (SQPPs) 
• Mannelijke en vrouwelijke bussen zijn met carbon omwikkeld om ze sterker te maken en om slijtage tegen te gaan 
• De plaatsen waar u de onderste hengeldelen vasthoudt, zijn met carbon versterkt zodat ze niet breken 
• Geleverd met “pre-bushed” Single Length topsets, voorzien van een unieke Duo-bush zodat u het formaat top zelf kunt kiezen 
• Alle delen zijn compatible met de huidige en de vroegere Xitan Power hengels 
• Geschikt voor elastiek 16/20. Alle delen zijn compatible met de huidige en de vorige Xitan Power hengels.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10802 130 Vaste hengel 13,00 m 8 1,75 m 891 g 1499,00

10802 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 891 g 2399,00

10802 162 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,75 m 1481 g 1990,00

10802 998 Extension 14,5 m 1,75 m 1 1,75 m 290 g 335,00

10802 999 Extension 16 m 1,75 m 1 1,75 m 300 g 335,00

10802 996 Kit 4/1, 4,5 mm 5,90 m 4 1,59 m 175 g 369,00

ALLROUND VASTE HENGELS

Xitan Z6-2 Advance
Xitan Advance Z6-2 – Een top-performance en -eigenschappen tegen een ‘gemiddelde’ prijs. 
 
 De compleet nieuwe Xitan Power Z6-2 biedt sportvissers de mogelijkheid om gebruik te maken van alle kenmerken en technologieën die te vinden 
zijn in de topmodellen in de range, maar dan tegen een veel aantrekkelijker prijs. Dit is een met zorg ontworpen, zeer goed te hanteren en zeer 
betrouwbare vaste hengel die geschikt is voor alle vismethoden met de vaste hengel – echt een hengel waarmee ‘alles mogelijk is’. De Xitan Z6-2 
heeft een laag eigen gewicht, ze is strak, sterk en duurzaam wij geloven dat de hengel een ongeëvenaarde kwaliteit en eigenschappen biedt in deze 
prijsrange. 
 De Xitan Z6-2 wordt aangeboden in een lengte van 14,50 meter, voor die sportvissers die geen hengel van 16 meter nodig hebben. De hengel kan 
echter wel verlengd worden tot 16 meter, hiervoor is een extra handdeel beschikbaar indien noodzakelijk. Voor veel sportvissers zal een hoge kwaliteit 
vaste hengel van 14,50 meter meestal een betere keuze zijn dan een ‘voordelige’ vaste hengel van 16 meter. 
 
 Z6-2 belangrijkste eigenschappen 
• De perfecte keuze voor sportvissers die op zoek zijn naar een topkwaliteit, betrouwbare vaste hengel met alle Xitan kenmerken. 
• Gebouwd volgens dezelfde kwaliteitseisen als de meest kostbare Xitans, maar met een andere soort carbon. 
• Licht, strak en gemakkelijk te hanteren op alle lengtes. Biedt een nieuw peil qua performance in deze prijsklasse. 
• Geschikt voor alle vismethoden inclusief de meest veeleisende typen karpervissen met de vaste hengel. 
• Wordt geleverd met Brownings unieke en ‘elleboogvriendelijke’ Square Pole Protectors (SQPPs). 
• Extra carbonwikkelingen op de mannelijke en vrouwelijke bussen op alle delen om deze sterker te maken en slijtage te verminderen. 
• Met carbon versterkte gedeelten op de onderste delen op die plekken waar de hengeldelen meestal vastgehouden worden. 
• Geleverd met ‘pre-bushed’ topsets die de dikste elastieken aankunnen zonder dat u moet versnijden
• De Xitan Z6-2 heeft conventionele handdelen met een lengte van 1,85 meter. 
• Geschikt voor elastiek 16/20. De delen zijn uitwisselbaar met alle bestaande en voorgaande Xitan Power vaste hengels.Xitan Advance Z6-2 – Een 
top-performance en -eigenschappen tegen een ‘gemiddelde’ prijs.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10804 130 Vaste hengel 13,00 m 8 1,75 m 855 g 1299,00

10804 146 Set 14,5 m UK 14,50 m 10 1,75 m 1150 g 1599,00

10804 131 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 855 g 1499,00

10804 132 Set 13 m Deepwater 13,00 m 8 1,75 m 855 g 1699,00

10804 998 Extension 14,5 m 1,75 m 1 1,75 m 295 g 269,00

10804 999 Extension 16 m 1,75 m 1 1,75 m 311 g 299,00

10804 996 Kit 4/1, 4,5mm Duo Bush 5,90 m 4 1,60 m 185 g 299,00

Xitan Extra Power Upgrade pakket
Upgrade pakket dat op alle Xitan vaste hengels past, waar-
mee u de hengels extra sterk kunt maken als dat nodig is, en 
waarmee u in de oeverzone kunt vissen. Bevat 1x extrasterke 
Xitan C/3 en D/4-delen, plus 4 Xitan SLK Power topsets met 
groot gat.

Code Model Adv. pr. €
10409 990 Xitan Power Upgrade Pack 325,00

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model  Cup. Kit  Power C 4/1 Kit 2/1 Kit Pole Prot. Short C
10802 133 Set 13 m Cont. 1 – 4 2 2  –
10802 162 Set 16 m UK 1 1 – 7 3 1

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Art.-Nr. Modell  Kit 2/1 Kit 4/1 Cup. Kit  C/3 Sections Pole Prot.
10804 131 Set 13 m Cont. 4 – 1 1 2
10804 132 Set 13 m Deepwater 2 2 1 – 2
10804 146 Set 14.5 m UK 5 – 1 1 2
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Xitan Xtreme Margin 9.5 m Revolution
Xitan Xtreme Margin 9.4m – De volledige compatibele hengel voor de korte afstand uit Xitan reeks. Browning's Xitan Xtreme Margin is, zoals de 
naam al suggereert, een kwalitatief hoogstaande en zeer sterke hengel bedoeld voor het vissen in de oeverzone en op korte afstand. Alle delen 
zijn extra en zichtbaar verstevigd, en toch weegt de Xtreme Margin minder dan 500gr bij een lengte van 8.5m! – waarmee het waarschijnlijk de 
lichtste vaste hengel voor de korte afstand is op de markt. Elk deel van de Xtreme Margin is volledig compatibel met alle huidige en vroegere 
Browning Xitan hengels, zodat de Xtreme Margin de perfecte zomerpartner is van andere Xitans! 

Xtreme Margin basiskenmerken
• De beste keuze voor vissers die een uiterst sterke maar toch zeer lichte hengel nodig hebben om in de oeverzone of op korte afstand te vissen
• Alle delen zijn compatbiel met andere Browning Xitan hengels 
• Gebouwd volgens dezelfde kwaliteitsnormen als de andere Xitans, met speciaal verstevigd carbon om extra kracht te creëren
• Wordt geleverd met een speciaal Pole Protector deel dat past op een lengte van 7 en van 8.5m. 
• Geleverd met ‘pre-bushed’ topsets die de dikste elastieken aankunnen zonder dat u moet versnijden
• Geschikt voor elastiek 20+. Elk deel van de Xtreme Margin is volledig compatibel met alle huidige en vroegere Browning Xitan hengels.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
1885 950 Vaste hengel 9,50 m 6 1,75 m 475 g 465,00

1885 952 Set 9,5 m 9,50 m 6 1,75 m 475 g 499,00

KANTVISSERIJ

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model  2/1 Kit Pole Prot.
1885 952 Set 9,5 m 2 1
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²eX-S Competition Carp DL
Met de nieuwe vaste hengels uit de DL serie behoren zware, onhandzame vaste hengels voor het vissen op karper definitief tot het verleden. 
De hengels kenmerken zich door een ongekend laag gewicht en snelheid, die met de heerlijke soliditeit ervoor zorgt dat zelfs kapitale vis-
sen geen probleem vormen. Dankzij de uitzonderlijke combinatie van hanteerbaarheid en sterkte zullen met zekerheid niet alleen vissers op 
karper, maar ook ander sportvissers die een hengel zoeken voor elke situatie langs de waterkant, van deze hengels in de ban geraken. De 
afkorting DL staat hierbij voor Dual Length, wat twee lengtes betekent. Om tegemoet te komen aan de maximaal toegestane hengellengtes 
op carpodromes of commercials, zijn de vaste hengels in deze serie zo ontworpen dat ze zowel exact op 11,50 meter als op exact 13 meter 
gevist kunnen worden. Deze lengtes worden weliswaar bereikt met een miniverlengdeel, deze beïnvloeden de actie van de vaste hengel ech-
ter niet negatief dankzij de nieuwe, lichte carbonmengsels. Een ander nieuwtje uit de koker van de Browning-ontwerpers is het verkorte 13 
meter handdeel. Omdat de vaste hengel al een lengte van 11,50 meter heeft, hoeft het handdeel niet zo lang te zijn om toch de lengte van 
exact 13 meter te bereiken. De 2ex-S Competition Carp DL richt zich, zoals de naam al aangeeft, op sportvissers die regelmatig wedstrijden 
vissen op commercials en daarvoor op zoek zijn naar een vaste hengel die aan de hoogste eisen voldoet. Onze testvissers zijn in elk geval 
laaiend enthousiast. Al tijdens de testfase konden er meerdere wedstrijden met de Competition Carp DL gewonnen worden. 

De belangrijkste kenmerken overzichtelijk bij elkaar: 
• Alle topsets zijn al voorzien van Duo-bushes in de top en van Sidepullers in het andere uiteinde van de topset. 
• Dankzij de talrijke setconfiguraties en upgrade-kits wordt het tot kinderspel om een pakket samen te stellen dat afgestemd is op jouw 
wensen. 
• Compact transportformaat. 
• Verkort 13 meter handdeel. 
• Lichte en sterke miniverlengdelen voor 11,50 en 13 meter.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10607 115 Vaste hengel 11,50 m 7 1,75 m 665 g 745,00

10607 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,75 m 665 g 999,00

10607 130 Vaste hengel 13,00 m 8 1,75 m 910 g 899,00

10607 131 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 910 g 1199,00

10607 999 Extension 13 m 1,60 m 1 1,60 m 250 g 299,00

10607 996 Uni Top Kit 2/1 DL 50, 5,5/4,9mm 3,00 m 2 1,57 m 57 g 99,95

²eX-S Match Carp DL
Met de nieuwe vaste hengels uit de DL serie behoren zware, onhandzame vaste hengels voor het vissen op karper definitief tot het verleden. 
De hengels kenmerken zich door een ongekend laag gewicht en snelheid, die met de heerlijke soliditeit ervoor zorgt dat zelfs kapitale vis-
sen geen probleem vormen. Dankzij de uitzonderlijke combinatie van hanteerbaarheid en sterkte zullen met zekerheid niet alleen vissers op 
karper, maar ook ander sportvissers die een hengel zoeken voor elke situatie langs de waterkant, van deze hengels in de ban geraken. De 
afkorting DL staat hierbij voor Dual Length, wat twee lengtes betekent. Om tegemoet te komen aan de maximaal toegestane hengellengtes 
op carpodromes of commercials, zijn de vaste hengels in deze serie zo ontworpen dat ze zowel exact op 11,50 meter als op exact 13 meter 
gevist kunnen worden. Deze lengtes worden weliswaar bereikt met een miniverlengdeel, deze beïnvloeden de actie van de vaste hengel ech-
ter niet negatief dankzij de nieuwe, lichte carbonmengsels. Een ander nieuwtje uit de koker van de Browning-ontwerpers is het verkorte 13 
meter handdeel. Omdat de vaste hengel al een lengte van 11,50 meter heeft, hoeft het handdeel niet zo lang te zijn om toch de lengte van 
exact 13 meter te bereiken. De 2ex-S Match Carp DL richt zich op sportvissers graag en regelmatig op grote vis vissen, zonder dat ze hiervoor 
diep in de buidel moeten tasten. 

De belangrijkste kenmerken overzichtelijk bij elkaar: 
• Als optie verkrijgbare miniverlengdelen (Uni Pole Protector) zodat de hengel op meer verschillende lengtes gevist kan worden. Ze bescher-
men de uiteinden van de verschillende hengeldelen effectief voor een ongewild samendrukken en vervormen. 
• Alle topsets zijn al voorzien van Duo-bushes in de top en van Sidepullers in het andere uiteinde van de topset. 
• Dankzij de talrijke setconfiguraties en upgrade-kits wordt het tot kinderspel om een pakket samen te stellen dat afgestemd is op jouw 
wensen. 
• Compact transportformaat. 
• Verkort 13 meter handdeel. 
• Lichte en sterke miniverlengdelen voor 11,50 en 13 meter.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10608 115 Vaste hengel 11,50 m 7 1,75 m 671 g 699,00

10608 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,75 m 671 g 849,00

10608 130 Vaste hengel 13,00 m 8 1,75 m 916 g 969,00

10608 131 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 912 g 999,00

10608 999 Extension 13 m 1,60 m 1 1,60 m 241 g 199,95

10608 989 Uni Pole Protector 7/8 0,80 m 1 0,80 m 235 g 49,95

CARP POWER VASTE HENGELS

+++SET KIT CONFIGURATION+++

+++SET KIT CONFIGURATION+++

Code Model  Cup. Kit  Kit 2/1 Pole Prot. 
10607 116 Set 11,50 m 1 2 1 
10607 131 Set 13 m 1 4 1 

Code Model  Cup. Kit  Kit 2/1 Pole Prot. 
10608 116 Set 11,50 m 1 2 1 
10608 131 Set 13 m 1 2 1  

2eX-S  ‘DL’ vaste hengels zijn ontworpen met Dual Length en uniek voor Browning. Het ontwerp maakt het mogelijk om de hengel te gebruiken op exact de juiste 
lengte van 11,50 en 13 meter, bij wedstrijden waarbij reglementen gelden voor de lengte van de vaste hengel.
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²eX-S Power Carp
De 2 eX-s Power Carp is een enorm sterke hengel die speciaal ontwikkeld is voor karper en andere sterke vissoorten. Bedoeld voor de vis-
serij met de zwaarste end tackle. Alle delen zijn extra versterkt. De zichtbare X-weave carbon op de middelste delen verlengt de levensduur 
aanzienlijk. Daarnaast zijn de kwetsbaarste hengeldelen, de laatste paar delen, voorzien van extra wikkelingen zodat ze bestand zijn tegen 
hard knijpen, of beschadigingen door contact met de seatbox of rollers. De Power Carp vaste hengel wordt ‘ready to fish’ geleverd met grote 
diameter topkits waar de bush voor het elastiek al in is verwerkt. Deze bushes zijn geschikt voor de allerdikste diameters elastiek, dus je hoeft 
er niets meer aan te veranderen!Geschikt voor elastiekdiktes van 20+, verkrijgbaar in 11,5 meter met optionele upgrade (met verlengdeel en 
hengelbeschermer) om de hengel tot 13 meter te verlengen.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10230 115 Vaste hengel 11,50 m 7 1,75 m 710 g 549,00

10230 116 Set 11,5 m Cont. 11,50 m 7 1,75 m 710 g 649,00

10230 986 Pole Protector 6/7 0,90 m 1 0,90 m 215 g 59,95

10230 987 Pole Protector 8 0,80 m 1 0,80 m 192 g 59,95

10230 983 SLKe-L Kit 2/1 5,5mm 3,00 m 2 1,60 m 59 g 69,95

10230 996 Kit 4/1 5,90 m 4 1,60 m 185 g 249,00

10230 988 13m Upgrade Kit 1,75 m 2 1,75 m 450 g 229,00

²eX-S Margin#1
De ²eX-S Margin  hengel beschrijven is makkelijk: 8 meter pure power! Met deze hengel kunt u de reusachtige vissen de baas die in de 
oeverzone zwemmen. Wat uw aasje ook heeft genomen, de ²eX-Se zal u niet in de steek laten. Net zoals de langere ²eX-S Ultracarp is dit 
een ulstrasterke vaste hengel die de zwaarste montages met gemak aankan. We hebben de cruciale middengedeeltes intern versterkt met 
een X-vormige carbonstrip. Bovendien hebben we de plaatsen waar hengels het vaakst breken – bij het uiteinde van de delen – extra omwik-
keld om de barsten en breuken tegen te gaan die vaak veroorzaakt worden doordat de visser de hengel te strak vasthoudt, of doordat de 
hengel tegen de poten van de viskist, de hengelsteun opbotst. Alle delen van de hengel zijn compatibel met alle Browning vaste hengels uit 
de ²eX-S en Xitan reeksen. Incl. 1x 2/1 Kit 5,5mm. Geschikt voor 20+ elastiek.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10601 800 Set 8 m 8,00 m 5 1,75 m 352 g 299,00

10601 989 ²eX-S Pole Protector 4/5 0,90 m 1 0,90 m 268 g 40,00

²eX-S Ultra Carp#1
Dit is de specialistische karperhengel uit Brownings extreem succesvolle 2eX-S reeks. Hij werd 
ontwikkeld voor die vissers die een hengel nodig hebben met extra kracht en duurzaamheid. 
Deze bijzonder sterke hengel kan grote karpers en zware onderlijnen met gemak aan. De 
Ultracarp is gemaakt van dezelfde hoogstaande carbonsoort als de andere 2eX-S hengels, 
maar we hebben de cruciale middengedeeltes intern versterkt met een X-vormige carbonstrip. 
Bovendien hebben we de plaatsen waar hengels het vaakst breken – bij het uiteinde van 
de delen – extra omwikkeld om de barsten en breuken tegen te gaan die vaak veroorzaakt 
worden doordat de visser de hengel te strak vasthoudt, of doordat de hengel tegen de poten 
van de viskist, de hengelsteun opbotst.mOndanks zijn superieure kracht is de Ultracarp is lich-
ter en strakker dan soortgelijke powerhengels in deze prijscategorie. De hengels is voorzien 
van ‘pre-bushed’ toppen met een groot gat   zelfs de dikste elastieken passen probleemloos 
zonder dat er ingekort moet worden. Geschikt voor 20+ elastiek. Wordt geleverd met onze 
revolutionaire Square Pole Protectors die garant staan voor comfort en gemak bij het vissen. 
Gedaan met de pijnlijke onderarmen!

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10403 133 Pole + Pole Protector 13,00 m 8 1,75 m 1056 g 699,00

10403 134 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 1056 g 849,00

10403 999 Extension 14,5/16 m 1,75 m 1 1,75 m 345 g 189,00

10403 996 Kit 4/1 5,5 mm 5,60 m 4 1,60 m 185 g 279,00

ALLROUND VASTE HENGELS

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model  Kits 2/1 Cup. Kit  Pole Prot.
10230 116 Set 11,5 m Cont. 2 1 1

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model  Kits 2/1 Cup. Kit  Pole Prot.
10403 134 Set 13 m 4 1 1
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Hyper Carp Competition 200 FDL
FDL is een naam die onder witvissers zeer snel voor furore zorgen zal! Want de afkorting FDL staat voor Full Dual Length, wat betekent dat alle hen-
gels uit de FDL serie een lengte hebben van exact 11,50 meter en exact 13 meter zonder gebruik te maken van een miniverlengdeel. Omdat er geen 
miniverlengdelen gebruikt worden die de actie van een vaste hengel negatief kunnen beïnvloeden, worden de FDL vaste hengels gekenmerkt door 
een onvergelijkbare, harmonische actie en een goede balans. In combinatie met hun ongeëvenaarde sterkte, vormen de hengels uit deze serie de opti-
male gereedschappen wanneer het gaat om de vangst van grote vissen zoals karpers. Probeer het eens uit, je zult enthousiast zijn. Hoewel de vaste 
hengels uit de FDL serie al op de volledige lengte ingezet kunnen worden, worden ze toch met zeer korte verlengdelen, de EVA Square Pole Mates, 
geleverd. Deze hebben twee functies. Als eerste beschermen ze de handdelen effectief tegen een ongewild samendrukken van de blank en ze ver-
lengen daarmee de levensduur van de vaste hengel aanzienlijk. Ten tweede bieden ze een nieuwe vorm van comfort voor een urenlang vissen zonder 
vermoeid te raken. Door de vierkante vorm met schuimstof bekleding ligt de elleboog comfortabel en zeker op het verlengdeel, zonder er af te glij-
den. De hand omvat echter de slanke, ronde blank van de hengel voor een nauwkeurig leiden. Een andere vernieuwing uit de koker van Browning is 
het verkorte 13 meter handdeel van de FDL serie. Omdat de vaste hengel al een lengte van 11,50 meter heeft, hoeft het handdeel niet zo lang te zijn 
om toch de lengte van exact 13 meter te bereiken. De Hyper Carp Competition 200 FDL is een absolute wedstrijdhengel, die vooral onder moeilijke 
omstandigheden haar troeven uitspeelt en dan behulpzaam is om uit te lopen op je mede-wedstrijdvissers. 

De belangrijkste kenmerken overzichtelijk bij elkaar: 
• Als optie verkrijgbare miniverlengdelen (Pole Protector) zodat de hengel op meer verschillende lengtes gevist kan worden. Ze beschermen de uitein-
den van de verschillende hengeldelen effectief voor een ongewild samendrukken en vervormen. 
• EVA Square Pole Mates voor de handdelen van 11,50 en 13 meter, voor een nieuwe vorm van comfort bij het vissen. Alle topsets zijn al voorzien 
van Duo-bushes in de top en van Sidepullers in het andere uiteinde van de topset. 
• Dankzij de talrijke setconfiguraties en upgrade-kits wordt het tot kinderspel om een pakket samen te stellen dat afgestemd is op jouw wensen. 
• Verkort 13 meter handdeel.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10411 115 Vaste hengel 11,50 m 7 1,85 m 772 g 999,00

10411 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,85 m 772 g 1299,00

10411 117 Set 13 m Extra 13,00 m 8 1,85 m 1022 g 1649,00

10411 999 Extension 13m 1,50 m 1 1,55 m 250 g 249,00

10411 905 C Section 1,53 m 1 1,55 m 68 g 74,95

10411 987 EVA Square Vaste hengel Mate S7 0,35 m 1 0,35 m 105 g 59,95

10411 988 EVA Square Vaste hengel Mate S8 0,30 m 1 0,30 m 95 g 64,95

10411 989 Vaste hengel Protector 3/4 0,35 m 1 0,35 m 50 g 54,95

10411 986 Pole Protector 5/6 0,35 m 1 0,35 m 65 g 54,95

10411 994 Kit 2/1 Duo Bush 5,5/4,5mm 3,00 m 2 1,60 m 61 g 119,95

10411 995 Power Kit 2/1 Duo Bush 5,5/4,5mm 3,00 m 2 1,60 m 65 g 109,95

10411 996 Cupping Kit 2/1 3,00 m 2 1,60 m 68 g 109,95

CARP POWER VASTE HENGELS

Hyper Carp Competition 100 FDL
FDL is een naam die onder witvissers zeer snel voor furore zorgen zal! Want de afkorting FDL staat voor Full Dual Length, wat betekent dat alle 
hengels uit de FDL serie een lengte hebben van exact 11,50 meter en exact 13 meter zonder gebruik te maken van een miniverlengdeel. Omdat er 
geen miniverlengdelen gebruikt worden die de actie van een vaste hengel negatief kunnen beïnvloeden, worden de FDL vaste hengels gekenmerkt 
door een onvergelijkbare, harmonische actie en een goede balans. In combinatie met hun ongeëvenaarde sterkte, vormen de hengels uit deze serie 
de optimale gereedschappen wanneer het gaat om de vangst van grote vissen zoals karpers. Probeer het eens uit, je zult enthousiast zijn. Hoewel 
de vaste hengels uit de FDL serie al op de volledige lengte ingezet kunnen worden, worden ze toch met zeer korte verlengdelen, de EVA Square 
Pole Mates, geleverd. Deze hebben twee functies. Als eerste beschermen ze de handdelen effectief tegen een ongewild samendrukken van de 
blank en ze verlengen daarmee de levensduur van de vaste hengel aanzienlijk. Ten tweede bieden ze een nieuwe vorm van comfort voor een uren-
lang vissen zonder vermoeid te raken. Door de vierkante vorm met schuimstof bekleding ligt de elleboog comfortabel en zeker op het verlengdeel, 
zonder er af te glijden. De hand omvat echter de slanke, ronde blank van de hengel voor een nauwkeurig leiden. Een andere vernieuwing uit de 
koker van Browning is het verkorte 13 meter handdeel van de FDL serie. Omdat de vaste hengel al een lengte van 11,50 meter heeft, hoeft het 
handdeel niet zo lang te zijn om toch de lengte van exact 13 meter te bereiken. De Hyper Carp Competition 200 FDL is een absolute wedstrijdhen-
gel, die vooral onder moeilijke omstandigheden haar troeven uitspeelt en dan behulpzaam is om uit te lopen op je mede-wedstrijdvissers. 

De belangrijkste kenmerken overzichtelijk bij elkaar: 
• Als optie verkrijgbare miniverlengdelen (Pole Protector) zodat de hengel op meer verschillende lengtes gevist kan worden. Ze beschermen de uit-
einden van de verschillende hengeldelen effectief voor een ongewild samendrukken en vervormen. 
• EVA Square Pole Mates voor de handdelen van 11,50 en 13 meter, voor een nieuwe vorm van comfort bij het vissen. Alle topsets zijn al voorzien 
van Duo-bushes in de top en van Sidepullers in het andere uiteinde van de topset. 
• Dankzij de talrijke setconfiguraties en upgrade-kits wordt het tot kinderspel om een pakket samen te stellen dat afgestemd is op jouw wensen. 
• Verkort 13 meter handdeel.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10412 115 Vaste hengel 11,50 m 7 1,85 m 975 g 699,00

10412 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,85 m 975 g 999,00

10412 999 Extension 13m 1,50 m 1 1,55 m 250 g 299,00

+++SET KIT CONFIGURATION+++

+++SET KIT CONFIGURATION+++

Art.-Nr. Modell  Kit 2/1 Cup. Kit Pole mate. Pole Prot. 13m Ext.
10411 116 Set 11,50 m 2 1 1 – –
10411 117 Set 13 m Extra 4 1 2 2 1

Code Model  Kit 2/1 Pole mat.
10412 116 Set 11,50 m 2 1

EVA Square Vaste hengel Mate S7/S8
10411 987/988
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Hyperdrome XST
De Hyperdrome XST is de perfecte hengel voor sportvissers die extreme avonturen zoeken en die de bestaande grenzen, waar het gaat 
om de maximale mogelijkheden binnen het bereik van het vissen met de vaste hengel, achter zich willen laten. Met de Hyperdrome vor-
men monsterkarpers, grote steuren en vette meervallen geen probleem meer. Dik en dubbel genomen elastiek, lijn dikker dan 30/00, dat 
alles verwerkt de Hyperdrome met bravoure.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10413 100 Vaste hengel 10,00 m 7 1,75 m 770 g 349,00

10413 101 Set 10 m 10,00 m 7 1,75 m 770 g 429,00

10413 851 Set 8,50 m 8,50 m 6 1,65 m 675 g 289,00

10413 850 Vaste hengel 8,50 m 6 1,65 m 675 g 299,00

10413 994 Kit 2/1 1,30 m 2 1,30 m 65 g 69,95

10413 995 Cupping Kit 2/1 1,30 m 2 1,30 m 67 g 69,95

Hyper Carp HC 40-115
Hypercarp HC40–115 - Hypercarp-Kopfruten sind extreme Kopfruten für Extremsituationen! 

Alle Kopfruten der Hypercarp-Serie sind Kopfruten für Spezialisten, gezielt entwickelt zum Fang der größten Karpfen an stärksten 
Montagen. Diese Kopfruten kommen dann ins Spiel, wenn sich normale „Power-Kopfruten“ als zu schwach erweisen. Sie werden aus 
besonders hochwertigem Carbon gebaut – unerlässlich für die Steifigkeit der Kopfrute. Und dennoch wurden die Abschnittswände und 
Verbindungsstellen nochmals deutlich verdickt und verstärkt, um etwaige Schwachstellen zu eliminieren. Die Hypercarps sind ein wenig 
schwerer als konventionelle Kopfruten, dafür jedoch gut ausbalanciert, um auch in voller Länge komfortabel gefischt werden zu können. 
Wie groß der Fisch auch sein mag – eine Hypercarp lässt Sie nie im Stich!Die HC40-115 bildet die Mittelklasse der Hypercarp-Serie. Durch 
sorgfältiges Ausbalancieren der Abschnittsgewichte ist es uns gelungen, der HC40 trotz ihrer enormen Power und Kraft genügend Leich-
tigkeit und Steifigkeit zu verleihen. In voller Länge bequem zu fischen, und beim schnellen, harten Fischen auf kürzere Distanz eine echte 
Waffe!

HC40-115 – Hauptmerkmale
• Eine spezielle Kopfrute, gezielt entwickelt zum Fang der größten Karpfen an stärksten Montagen
• Sofort einsatzklar, kein Zurückschneiden erforderlich, Verlängerungen bis 13 m erhältlich
• Aus hochwertigem Carbonmaterial gebaut, um die Rute steif zu halten und ihr ein gutes Ansprechverhalten ohne Krafteinbußen zu 
verleihen
• Wände und Verbindungen an allen Abschnitten zusätzlich verstärkt, um potenzielle Schwachstellen zu beseitigen
• Ausgestattet mit Kits in fester Länge, mit großer Bohrung und fertiger Einlage, die stärkste Gummizüge aufnehmen.
• Adapter-Abschnitt zur Verwendung von Browning Xitan und HCC Top Kits erhältlich
• Unbegrenzte Gummizugstärke … Unbegrenzte Fischgröße!

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
1959 115 Vaste hengel 11,50 m 7 1,85 m 990 g 499,00

1959 118 Set 11,5 m 11,50 m 7 1,85 m 990 g 569,00

1959 994 2/1 Multi Purpose Kit 2,45 m 2 1,45 m 49 g 109,00

1959 995 Puller Kit 2,45 m 2 1,45 m 52 g 109,00

1959 996 4/1 Kit 5,30 m 4 1,75 m 230 g 299,00

1959 998 Mini Extension 0,90 m 1 0,95 m 248 g 54,95

W195 923 Pulla C Section HC-40-115 1,50 m 1 1,50 m 71 g 111,90

CARP POWER VASTE HENGELS

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model  Cup. Kit  Kit 2/1
10413 851 Set 8,50 m – 1
10413 101 Set 10 m 1 2

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model Length Puller Kit Cupping Kit Mini Extension
1959 118 Set 11,5 m 11,50 m 1 1 1
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SPHEREZER0-G

Sphere/Silverlite Pole Protectors
Onze unieke Square Protector reeks die op de delen van 13, 14.5 en 16 meter 
past. Zoals meegeleverd met de Sphere vaste hengel, plus een ronde, omkeerba-
re versie voor 9/11m.

Code Model Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
10211 985 Ergonomic Square Pole Protector II 1,00 m 230 g 1 1,00 m 129,00

10211 986 Ergonomic Pole Protector III 1,00 m 230 g 1 1,00 m 129,00

10211 987 Pole Protector 6/7 1,00 m 155 g 1 1,00 m 129,00

Sphere/Silverlite C-Sections
Korte en gemiddelde universele C-delen van gemiddelde lengte die op alle vas-
te hengels in onze reeks passen.

Code Model Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
10211 905 Sphere/Silverlite Short C 1,00 m 36 g 1 1,00 m 69,95

10210 904 Sphere/Silverlite Uni C Section 1,51 m 48 g 1 1,51 m 74,95

Sphere/Silverlite Kits
Pre-bushed topsets, zoals meegeleverd met de vaste-hengelpakketten, de Sphe-
re Multikit voor dikkere elastieken en grotere vissen inbegrepen.

Code Model Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
10211 991 Multi Kit 3,9/4,5 mm 2,50 m 39 g 2 1,75 m 179,00

10216 996 Multi Kit L 2/1, 4,5 mm Duo Bush 2,75 m 43 g 2 1,75 m 169,00

Sphere/Silverlite Extender & Adjusta Sections
Verlengstuk van 1m om hengels 17m lang te maken. Met Adjusta delen die u 
kunt versnijden om uw hengel een exacte lengte te geven.

Code Model Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
10211 989 17 m Extender Section 1 m 1,00 m 225 g 1 1,00 m 189,00

10210 989 Adjusta Section I 10-06 13 m 1,00 m 163 g 1 1,00 m 139,00

10201 988 Adjusta Section II 14,5/16 m 1,00 m 170 g 1 1,00 m 179,00

10201 989 Adjusta Section I 10-12 13 m 1,00 m 157 g 1 1,00 m 145,00

Sphere/Silverlite Cupping Kits
2 lengtes die bij de topsetmogelijkheden aansluiten. Van fabriekswege voorzien 
van een standaard schroefdraad die op de cups van Browning en van verschil-
lende andere merken past.

Code Model Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
10211 992 Cupping Kit 2,50 m 2,50 m 39 g 2 1,30 m 119,00

10201 991 Cupping Kit 2/1 2,70 m 2,75 m 33 g 2 1,40 m 125,00

10216 992 Multi Cupping Kit 2,75 m 47 g 2 1,75 m 119,00

KITS & MINI EXTENSIONS

Xitan Pole Protectors
Speciaal ontwikkelde korte achterste delen. Pole Protectors kunnen ook omge-
keerd worden gebruikt en passen op alle hengeldelen vanaf het vijfde tot aan het 
handdeel bij een lengte van 17.5 meter. Ingebouwde afsluitdoppen beschermen 
de delen tegen vesplinteren en barsten. Ze laten ook toe om de hengellengte aan 
te passen aan de situatie. Deze Pole Protectors passen op de lange delen van de 
Xitan.

Code Model Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
1883 988 Xitan Pole Protector 5/6 0,75 m 113 g 1 0,75 m 85,95

10205 989 ²eX-S Pole Protector 6/7 0,80 m 275 g 1 0,80 m 69,95

10601 989 ²eX-S Pole Protector 4/5 0,90 m 268 g 1 0,90 m 40,00

Xitan Ergonomic Pole Protector
Een unieke vierkant gevormd Pole Protector deel voor de Xitan vaste hengels. 
Door de vlakke zijde houd je de hengel erg makkelijk en comfortabel vast. Maat I 
past op een G/7 deel.

Code Model Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
10803 987 XEPP 1 0,85 m 202 g 1 0,85 m 129,00

10803 988 XEPP 2 0,85 m 214 g 1 0,85 m 129,00

10803 989 XEPP 3 0,85 m 233 g 1 0,85 m 129,00

10203 989 ²eX-S Square Pole Protector II 0,85 m 215 g 1 0,85 m 125,00

Xitan Advance Topkits
Topsets van topkwaliteit, zoals meegeleverd met onze reeks Advance vaste 
hengels. Puller bush en STD-versies (met drilling banden). Speciale PTFE interne 
bush zorgt ervoor dat u de maat van de top kunt kiezen.

Code Model Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
10801 982 SLKa Match Kit 2/1 3,0 mm 2,60 m 40 g 2 1,40 m 99,95

10801 983 SLKa Duo Kit 2/1 3.9/4.5mm 2,60 m 40 g 2 1,40 m 105,00

10801 993 SLKa Duo Pulla Kit 2/1 3.9/4.5mm 2,60 m 46 g 2 1,40 m 129,00

Xitan/²eX-S Power Topkits
Extrasterke pre-bushed sets, geleverd met onze ²eX-S en Xitan Margin vaste 
hengels. Beschikbaar in twee lengtes met drie diameters van top. Ze hebben 
allemaal drilling banden.

Code Model Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
10205 995 SLKe-P Kit 2/1, 4,5 mm 2,60 m 55 g 2 1,45 m 74,95

10205 997 SLKe-P Kit 2/1, 5,5 mm 2,60 m 55 g 2 1,45 m 74,95

10203 993 SLKe-L Kit 2/1, 3,0mm 3,00 m 52 g 2 1,60 m 105,00

10203 985 SLKe-L Kit 2/1, 4,5 mm 3,00 m 52 g 2 1,60 m 105,00

10230 983 SLKe-L Kit 2/1 5,5mm 3,00 m 59 g 2 1,60 m 69,95

Xitan / ²eX-S Power Sections
Goedkope power C-delen, kort en gemiddeld, voor alle vaste hengels. Power 
C is licht zodat de hengel niet uit balans raakt. Handig wanneer u wat extra 
kracht nodig hebt.

Code Model Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
10203 904 Power Uni-C Section 1,50 m 53 g 1 1,50 m 74,95

10203 905 Short Uni-SC Section 0,75 m 33 g 1 0,75 m 57,95

Xitan / ²eX-S Cupping Kits
3 lengtes die bij de topsetmogelijkheden aansluiten. Van fabriekswege voorzien 
van een standaard schroefdraad die op de cups van Browning en van sommige 
andere merken past.

Code Model Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
10203 991 SLKe-P Cupping Kit 2/1 2,60 m 2,60 m 49 g 2 1,45 m 74,95

10203 992 SLKe-L Cupping Kit 2/1 3,0 m 3,00 m 52 g 2 1,60 m 74,95

Topkit Adapter Section
Speciaal kort adapter-deel “D” topset. Hiermee kunt u topsets van een aantal 
andere grote merken van vaste hengels op alle Browning hengels gebruiken. 
Geschikt voor topsets met een dikte van 18 mm bij de bus.

Code Model Lengte Gewicht Delen Adv. pr. €
10211 904 Topkit Adapter Section D 18 > 22m 22 cm 5,8 g 1 27,95

Xitan Extender & Adjusta sections
Verlengdeel van 1 meter waarmee u de Advance vaste hengels 17 meter lang 
kunt maken, plus een Adjusta 13m deel dat u kunt inkorten zodat u exact de 
hengellengte kunt bepalen.

Code Model Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
10801 987 Xitan 17 m Extender Section 1,00m 1,15 m 200 g 1 1,15 m 195,00

Sphere en Silverlite vaste hengels zijn met dezelfde spil gebouwd, waar-
door alle delen en accessoires in de lijsten op hengels uit beide reeksen 
kunnen worden gebruikt. Xitan topsets passen er eveneens op. Alle delen 
zijn van dezelfde hoge kwaliteit als de vaste hengels waar ze voor ont-
wikkeld werden.

Xitan en 2eX-S vaste hengels zijn met dezelfde spil gebouwd, waardoor 
de meeste delen en accessoires in de lijsten op hengels uit beide reeksen 
kunnen worden gebruikt.  Silverlite en Sphere topsets passen er eveneens 
op. Alle delen zijn van dezelfde hoge kwaliteit als de vaste hengels waar 
ze voor ontwikkeld werden.
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Black Magic® Classic
De terugkeer van een ware legende onder de vaste hengels! Onze originele Black 
Magic 1, 2 & 3 insteekhengels hebben destijds een onbetwiste reputatie opgebouwd 
dankzij hun kracht en duurzaamheid en waren dan ook de eerste keuze van vissers 
die op zoek waren naar een ultiem sterke hengel. Veel van de oude Black Magics 
leveren nog altijd elk seizoen trouwe dienst, maar hebben zo stilaan toch recht op 
pensioen. Op speciaal verzoek hebben wij dan ook besloten om de beroemde Black 
Magic in 2017 terug op de markt te brengen onder de oververdiende naam ‘Classic’. 
Deze nieuwe editie wordt met dezelfde spil gemaakt als de originelen, met gebruik 
van precies hetzelfde carbon en volgens dezelfde hoge standaarden.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10002 110 Vaste hengel 11,00 m 9 1,52 m 650 g 529,00

10002 112 Set 11 m 11,00 m 9 1,52 m 650 g 549,00

10002 989 Pole Protector II 0,70 m 1 0,70 m 83 g 105,00

10002 999 Verlengdeel 12,5 m 1,52 m 1 1,52 m 185 g 205,00

10002 994 Kit 3/1 2,24 m 3 0,96 m 26 g 105,00

Black Magic® Carp
Een Power hengel gebouwd in de Black Magic traditie van sterke en taaie 
hengels die alles doen wat de visser van hen vraagt. De slanke, strakke en 
aantrekkelijke geprijsde Black Magic Carp zal zijn baas jaren uitstekend dienen. 
Grote karpers, grote zeelten, grote barbelen… hij gaat geen enkele vissoort uit 
de weg… Geschikt voor elastieken tot maat 20.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10401 110 Vaste hengel 11,00 m 7 1,82 m 958 g 249,00

10401 113 Set 11 m 11,00 m 7 1,82 m 958 g 269,00

10401 994 Power Kit 2/1 3,00 m 2 1,59 m 70 g 54,95

10401 996 Kit 4/1 6,00 m 4 1,61 m 240 g 160,00

Black Magic® Margin XS
Een verbeterde versie van onze best verkochte Black Magic Margin vaste hengel. 
Ultra sterk, strak en verbazingwekkend licht wanneer je bedenkt hoeveel kracht 
je uit kunt oefenen met deze ‘beestentemmer’! Sterk genoeg voor elke maat 
elastiek en elk formaat vis. De grote diameter van de top voorkomt of vermindert 
de noodzaak om de top in te korten, zodat er geen verlies aan vislengte optreedt. 
duurzaamheid en zeer goede prijs-kwaliteit verhouding in de beste Black Magic 
traditie!

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10220 800 Vaste hengel 8,00 m 7 1,57 m 790 g 119,95

10220 801 Set 8 m 8,00 m 7 1,57 m 790 g 119,95

10220 995 Kit 2/1 1,97 m 2 1,02 m 52 g 29,95

WEDSTRIJDHENGELS

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model Lengte Kit 3/1 Pole Prot. 
10002 112 Set 11,00 m 11.00 m 1 1

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model Lengte Kit 2/1 
10401 113 Set 11,00 m 11,00 m 1 

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model Lengte Kit 2/1 
10220 801 Set 8 m 8,00 m 1 
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Pit Bull II
Een kant-en-klare en zeer sterke vaste hengel – bevestig een vaste hengel-montage en je bent klaar om te vis-
sen! De Pit Bull is voorzien van het nieuwste massieve elastiek, dat geschikt is voor gebruik met lijnen met een 
trekkracht vanaf 1,8 tot 4,5 kilogram; zodat je ook grote vissen, zoals karpers, hiermee kunt drillen. Maakt het 
vissen voor nieuwkomers en voor ervaren sportvissers snel en eenvoudig.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10008 400 400 PEL 4,00 m 4 1,23 m 193 g 34,95

10008 600 600 PEL 6,00 m 6 1,23 m 438 g 59,95

10008 994 2/1 Top Kit 4,00 m 2 1,23 m 193 g 9,95

Argon
Een nieuwe serie vaste hengels voor het vissen op korte afstanden, die geschikt zijn voor alle vistechnieken. De 
Argon vaste hengels zijn slank, zeer sterk en gemakkelijk om te gebruiken en dus ideaal voor vissers die geen 
lange hengel nodig hebben of willen. Ze hebben allemaal holle toppen zodat het monteren van elastieken 
gemakkelijk en snel kan gaan, zonder dat er ingekort moet worden. Een betrouwbare en veelzijdige hengel.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10001 600 Argon 6,00 m 5 1,67 m 425 g 59,95

10001 750 Argon 7,50 m 6 1,72 m 664 g 79,95

10001 900 Argon 9,00 m 7 1,72 m 930 g 99,95

Margin Mauler II
Onze volstrekt unieke “hit ’n hold’ vaste hengel die naam heeft gemaakt als sterkste hengel op de markt. 
Welke vissoort en welke dikte van elastieken u ook wil gebruiken, de Mauler kan het aan. De Mauler heeft 
een parallel middengedeelte dat toegevoegd kan worden of verwijderd zodat u het handgedeelte, dat slipvrije 
EVA-grepen heeft, bij twee verschillende lengtes kan worden gebruikt. Het topgedeelte heeft een grote diame-
ter en hoeft niet ingekort te worden, zelfs niet voor de sterkste elastieken die op de markt zijn.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10605 500 Vaste hengel 5,00 m 4 1,34 m 395 g 49,95

10605 993 Puller Kit 2/1 2,45 m 2 1,34 m 85 g 24,95

ALLROUND VASTE HENGELS
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Argon Tele
Een heerlijk lichte telescopische vaste hengel voor een verbazingwekkend lage prijs. Het ideale wapen als het 
erop aan komt om kleine visjes dicht aan de kant  te vangen.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10006 500 500 F 5,00 m 5 1,14 m 212 g 39,95

10006 600 600 F 6,00 m 6 1,14 m 298 g 49,95

10006 700 700 F 7,00 m 7 1,14 m 379 g 59,95

Black Magic® SLF Tele
Een perfecte hengelreeks om vanuit de hand mee te vissen. De Black Magic SLF ligt goed en licht in de hand 
en heeft een ultrasnelle actie. Met deze hengels kunt u ook de grotere vissen bedwingen. Met lengtes van 5, 
6, 7, 8 en 9 meter kan hij alle omstandigheden aan.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10007 500 Black Magic® SLF Tele 5,00 m 5 1,40 m 150 g 99,95

10007 600 Black Magic® SLF Tele 6,00 m 6 1,40 m 200 g 149,95

10007 700 Black Magic® SLF Tele 7,00 m 7 1,40 m 260 g 179,95

10007 800 Black Magic® SLF Tele 8,00 m 7 1,40 m 330 g 199,95

10007 900 Black Magic® SLF Tele 9,00 m 8 1,40 m 420 g 249,95

Black Magic® SLF Bolo
Deze hengel combineert de voordelen van een ultrasnelle en lichte bolognesehengel met een aanzienlijke 
kracht voor tijdens de dril. Kan zowel op snelstromend water worden gebruikt in combinatie met zware dob-
bers als op kanalen waar u zo snel mogelijk de haak moet kunnen zetten.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
12700 500 Black Magic® SLF Bolo 5,00 m 5 25 g 1,30 m 240 g 79,95

12700 600 Black Magic® SLF Bolo 6,00 m 6 25 g 1,30 m 310 g 99,95

12700 700 Black Magic® SLF Bolo 7,00 m 7 25 g 1,30 m 470 g 119,95

12700 800 Black Magic® SLF Bolo 8,00 m 7 25 g 1,40 m 530 g 149,95

TELESCOPISCHE VASTE HENGELS
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The SPHERE rods are truly from a different world.  The rods have been developed using the highest quality 
carbon available and every other aspect of their design has been engineered to produce a product that is 
as “perfect” as we can possibly make it.   
All SPHERE rods feature:-  
- The slimmest, lightest, high-modulus carbon blanks available 
-  A unique ergonomic and weight reducing handle which transmits more “feel” to the angler. 
 SPHERE rods look and feel like no other rod on the market. We believe that these are the most advanced 
match style fishing rods available.

Sphere Spliced-Tip River
Specialistische matchhengels voor het vissen met de dobber op afstand. Deze Sphere-hengels zijn specifiek bedoeld voor het vissen op 
rivieren. Beide hengels zijn voorzien van een volcarbon top van 50 cm, die zorgvullig versneden werd. Daardoor hebben de hengels 
een ultrasnelle en strakke actie, precies wat u nodig heeft om accuraat te kunnen reageren op aanbeten in stromend water, maar toch 
zacht en vergevingsgezind genoeg om de visserij met dunne lijnen en kleine haken toe te laten. Dit zijn de ultieme rivierhengels en 
de 15’6” / 4,70 meter versie presteert aanzienlijk beter dan de traditionele bolognesehengel. Ook bij deze Sphere-hengels hebben we 
alleen de allerbeste componenten en carbon gebruikt. Over alle aspecten van deze hengels hebben onze ingenieurs goed nagedacht. 
Buitengewoon licht, ultraslank en voorzien van een unieke, ergonomische handgreep, dat niet alleen heel licht is maar ook een zeer 
goed gevoel voor de hengels oplevert.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
12005 410 Sphere Spliced-Tip River 4,11 m / 13,6" 3 30 g 1,41 m 150 g Fuji® Fuji® 445,00

12005 470 Sphere Spliced-Tip River 4,72 m / 15,6" 3 30 g 1,61 m 175 g Fuji® Fuji® 489,00

Sphere Match
De Sphere Match hengels werden, net als alle hengels in de Sphere reeks, gemaakt uit carbon en met componenten van de allerhoog-
ste kwaliteit. Werkelijk elk aspect van deze hengels is doordacht, zodat er een zo perfect mogelijk product ontstaat. De hengels zijn 
ultralicht, ultraslank en uitgerust met een uniek ergonomische grip dat niet alleen het gewicht reduceert, maar er ook voor zorgt dat 
de visser zijn hengel perfect aanvoelt. Ze zijn voorzien van speciale ‘ultra low friction SIC’ geleideringen – de beste en lichtste geleide-
ringen op de markt. De hengels hebben een klassieke medium-actie over hun hele lengte, De kwaliteit van het carbon en het ontwerp 
van de blank staan garant  dat ze ingezet kunnen worden voor heel wat stijlen van matchvissen. Van het werpen van grote wagglers 
op afstand tot het vissen met kleine dobbertjes in de oeverzone: deze hengels kunnen het allemaal aan. Het zijn dan ook de ultieme 
all-round matchhengels – Sphere ... out of this world !

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
1499 390 Sphere Match 3,90 m / 13' 3 30 g 1,37 m 149 g Fuji® Fuji® 425,00

1499 420 Sphere Match 4,20 m / 14' 3 30 g 1,48 m 157 g Fuji® Fuji® 445,00

MATCHHENGELS

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12005410&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12005470&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1499390&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1499420&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12005410&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12005410&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1499390&type=gallery&locale=DE


B37B36

Sphere Braid Special
Een specialistische feederhengel binnen de Sphere-reeks, speciaal ontwikkeld voor het vissen met gevlochten lijnen of voorgerekt nylon. De actie 
van de hengel is iets zachter gemaakt rond het midden en bij de top, om er zo voor te zorgen dat gehaakte vissen niet losschieten, zelfs niet als u 
het op vissen met een zachte bek heeft gemunt, zoals brasem. Het onderste gedeelte heeft echter precies de nodige ruggengraat om gemiddelde 
korven een flink eind weg te zetten. Dankzij de ‘skeletal’ geleideogen heeft u weinig last van frictie, zodat u niet te maken krijgt met het gebruike-
lijke geluid van de gevlochten lijn die door de ogen schuurt tijdens het binnendraaien. Ook bij deze Sphere-hengel hebben we alleen de allerbeste 
componenten en carbon gebruikt. Over alle aspecten van deze hengel hebben onze ingenieurs goed nagedacht. Superlicht, ultraslank en voorzien 
van een unieke ergonomische handgreep, dat niet alleen heel licht is maar ook een zeer goed gevoel voor de hengel oplevert. Wordt met vier car-
bon feedertoppen geleverd zodat u de hengel aan de omstandigheden kunt aanpassen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Adv. pr. €
12004 360 Sphere Braid Special 3,60 m / 12' 3 50 g 1,29 m 4 145 g 0,50 oz, 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz 3,00 mm 399,00

Sphere Feeder
De Sphere Bomb hengels werden, net als alle hengels in de Sphere reeks, gemaakt uit carbon en met componenten van de allerhoogste kwali-
teit. Werkelijk elk aspect van deze hengels is doordacht, zodat er een zo perfect mogelijk product ontstond. De hengels zijn ultralicht, ultraslank 
en uitgerust met een uniek ergonomisch handvat dat niet alleen het gewicht reduceert, maar er ook voor zorgt dat de visser zijn hengel perfect 
aanvoelt. Ze zijn voorzien van speciale ‘ultra low friction “skeletal” SIC’ geleideringen – de beste en lichtste geleideringen op de markt. De hen-
gels hebben een zachte actie, die zich uitstekend leent voor het vissen op afstanden tot zo’n dertig meter met de bomb, lichte method-feeders 
of conventionele feeders. De blank is van topkwaliteit en zacht genoeg om met lichte lijnen en kleine haken te kunnen vissen, maar toch krachtig 
genoeg in het onderste gedeelte om grotere en hard vechtende vissen te kunnen bedwingen. Wordt geleverd met 4 glastoppen die zowel gevoe-
lig zijn en dus een goede beetindicatie geven, als sterk zodat ze niet sneuvelen bij de karpervisserij.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
1498 330 L 3,30 m / 11' 2 70 g 1,74 m 4 149 g 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 335,00

1498 361 M 3,60 m / 12' 3 80 g 1,29 m 4 160 g 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 375,00

1498 390 M 3,90 m / 13' 3 80 g 1,38 m 4 189 g 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 395,00

1498 391 MH 3,90 m / 13' 3 100 g 1,38 m 4 210 g 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz, 3,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 415,00

1498 420 MH 4,20 m / 14' 3 100 g 1,48 m 4 258 g 1,50 oz, 2,00 oz, 3,00 oz, 4,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 469,00

1498 421 H 4,20 m / 14' 3 145 g 1,48 m 4 278 g 2,00 oz, 3,00 oz, 4,00 oz, 5,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 489,00

Sphere Bomb
De Sphere Bomb hengels werden, net als alle hengels in de Sphere reeks, gemaakt uit carbon en met componenten van de allerhoogste kwali-
teit. Werkelijk elk aspect van deze hengels is doordacht, zodat er een zo perfect mogelijk product ontstond. De hengels zijn ultralicht, ultraslank 
en uitgerust met een uniek ergonomisch handvat dat niet alleen het gewicht reduceert, maar er ook voor zorgt dat de visser zijn hengel perfect 
aanvoelt. Ze zijn voorzien van speciale ‘ultra low friction “skeletal” SIC’ geleideringen – de beste en lichtste geleideringen op de markt. De hen-
gels hebben een zachte actie, die zich uitstekend leent voor het vissen op afstanden tot zo’n dertig meter met de bomb, lichte method-feeders 
of conventionele feeders. De blank is van topkwaliteit en zacht genoeg om met lichte lijnen en kleine haken te kunnen vissen, maar toch krachtig 
genoeg in het onderste gedeelte om grotere en hard vechtende vissen te kunnen bedwingen. Wordt geleverd met 4 glastoppen die zowel gevoe-
lig zijn en dus een goede beetindicatie geven, als sterk zodat ze niet sneuvelen bij de karpervisserij.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
1498 300 Sphere Bomb 3,00 m / 10' 2 25 g / 3 - 6 lbs 1,60 m 4 133 g 0,50 oz, 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 299,00

1498 301 +10% Power 3,00 m / 10' 2 35 g / 3 - 6 lbs 1,60 m 4 133 g 0,50 oz, 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 299,00

FEEDERHENGELS

Sphere Feeder Quiver Tip
Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Testcurve
1498 001 Glasfiber 60,00 cm 1 60,00 cm 0,50 oz

1498 002 Glasfiber 60,00 cm 1 60,00 cm 0,75 oz

1498 003 Glasfiber 60,00 cm 1 60,00 cm 1,00 oz

1498 004 Glasfiber 60,00 cm 1 60,00 cm 1,50 oz

1498 005 Carbon 60,00 cm 1 60,00 cm 1,00 oz

1498 006 Carbon 60,00 cm 1 60,00 cm 1,50 oz

1498 007 Carbon 60,00 cm 1 60,00 cm 2,00 oz

1498 008 Carbon 60,00 cm 1 60,00 cm 3,00 oz

1498 009 Carbon 60,00 cm 1 60,00 cm 4,00 oz

1498 010 Carbon 60,00 cm 1 60,00 cm 5,00 oz

1498 011 Carbon 60,00 cm 1 60,00 cm 0,75 oz

1498 012 Carbon 60,00 cm 1 60,00 cm 0,50 oz
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B39B38

Champion's Choice Silverlite Feeder Pro
Een hengelreeks die door en voor professionals (of wie daarnaar streeft) is ontwikkeld. Met het oog op de vele 
internationale wedstrijden hebben we met onze Silverlite Pro-reeks geprobeerd om aan alle speciale noden 
van topvissers tegemoet te komen. Wedstrijden worden vaak bepaald door het aantal vissen dat niet verspeeld 
wordt en daarom is deze hengel ultrazacht tijdens de dril, maar heeft hij toch voldoende kracht om de controle 
over de dril te behouden. Hij is licht en toch extreem sterk. De  “skeletal” SIC’ geleideringen vindt u ook op 
onze Sphere-reeks en zijn perfect geplaatst, zodat er een ideale symbiose tot stand komt tussen de blank en de 
ogen. Net zo licht als een matchhengel en net zo sterk als een feederhengel: deze hengelreeks combineert het 
beste van beide werelden. De ultralichte Alps Rapid MVT carbon reelhouder is een technisch wonder, want alle 
trillingen worden van de blank in de handgreep overgebracht, zodat u bliksemsnel kunt reageren. De werpmo-
len zit stevig vast tussen twee ringen van de reelhouder. De hengel ligt perfect in de hand en maakt het moge-
lijk om urenlang zonder inspanning te vissen. De topjes hebben een diameter van slechts 2,2 mm en zijn dan 
ook ultragevoelig, zodat ze zelfs de meest voorzichtige aanbeten doorgeven.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Adv. pr. €
12214 330 3-3 3,30 m / 11' 2 55 g 1,68 m 3 151 g 0,50 oz, 0,75 oz, 1,00 oz 2,20 mm 229,95

12214 360 3-6 3,60 m / 12' 3 60 g 1,25 m 3 162 g 0,50 oz, 0,75 oz, 1,00 oz 2,20 mm 259,95

12214 390 3-9 3,90 m / 13' 3 80 g 1,35 m 3 189 g 1,50 oz, 2,00 oz, 3,00 oz 2,20 mm 299,95

Champion's Choice Silverlite Pro Quiver Tip
Code Model Lengte Testcurve
12214 001 Carbon 63,00 cm 0,5 oz

12214 002 Carbon 63,00 cm 0,75 oz

12214 003 Carbon 63,00 cm 1 oz

12214 004 Carbon 63,00 cm 1,5 oz

12214 005 Carbon 63,00 cm 2 oz

12214 006 Carbon 63,00 cm 3 oz

Jens Koschnick World Champion Feeder
Onze testvisser Jens Koschnick werd wereldkampioen met deze hengelreeks. De extreem robuuste blank is 
slank, licht en buigt fraai parabolisch. Jens beschouwt dit als de meest veelzijdige hengel in onze reeks. Vissen 
met lichte voerkorven op brasem en voorn met ultragevoelige toppen of juist met hele zware voerkorven op 
hybrides in Ierland of methodvissen op commercial wateren – deze hengel zal u niet in de steek laten. Met zijn 
dempende actie kan de World Champioen Feeder ook gebruikt worden in combinatie met gevlochten lijnen. 
De perfecte hengel om afstanden tot 50 meter mee te werpen, met werpgewichten tot 50 gram. Beschikbaar 
in 3,30 (11’) en 3,60 meter (12’).

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Adv. pr. €
12211 330 Jens Koschnick World Champion Feeder 3,30 m / 11' 2 50 g 1,69 m 2 165 g 0,75 oz, 1,00 oz 2,20 mm 139,95

12211 360 Jens Koschnick World Champion Feeder 3,60 m / 12' 2 50 g 1,84 m 2 180 g 0,75 oz, 1,00 oz 2,20 mm 149,95

FEEDERHENGELS

Jens Koschnick World Champion Feeder Quiver Tip
Code Model Lengte Testcurve
12211 001 Carbon 60,00 cm 0,75 oz

12211 002 Carbon 60,00 cm 1,00 oz
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B41B40

Black Viper III
De uitvoering van 3,60 meter is ideaal voor worpen tot 60 meter. Met het werpvermogen van 80 gram kun je 
probleemloos gevulde voerkorven van 60 gram naar de stek werpen. Een snelle hengel voor kleine en grote 
vissen op gemiddelde werpafstanden. Werpafstand ca. 60 meter

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
12300 360 80 R/S 3,60 m / 12' 3 80 g 1,26 m 3 240 g 0.75 oz, 1 oz, 1.5 oz Fuji® Sea Guide 215,00

Black Viper III
De geliefde 3,90 meter versies van onze Black Viper serie combineren sterkte met gevoeligheid. In deze hengel-
lengte zijn twee verschillende acties beschikbaar. De 100 grams uitvoering is geschikt voor werpafstanden tot 
90 meter en biedt een gevoelige, zachte actie in het bovenste eenderde deel van de hengel. De ideale hengel 
voor kleine tot grote brasems. De 140 grams uitvoering is een echt werkpaard met grote reserves. Experts 
weten dat je met hengels van 3,90 meter meer snelheid in de worp kunt brengen dan met hengels van 4,20 
meter. Werpafstand ca. 90 meter

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
12300 390 100 R/S 3,90 m / 13' 3 100 g 1,35 m 3 298 g 1 oz, 1.5 oz, 2 oz Fuji® Sea Guide 229,00

12300 391 140 R 3,90 m / 13' 3 140 g 1,35 m 3 320 g 1.5 oz, 2 oz, 3 oz Fuji® Sea Guide 239,00

Black Viper III
De 120 grams uitvoering is de perfecte afstandhengel voor stilstaand water of voor het vissen op rivieren met 
een gemiddelde stroming. We spreken hier over afstanden over de 100 meter! Werpafstand ca. 100+ meter

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
12300 420 120 R/S 4,20 m / 14' 3 120 g 1,47 m 3 338 g 1 oz, 1.5 oz, 2 oz Fuji® Sea Guide 259,00

FEEDERHENGELS

Black Viper II & III Quiver Tip
Code Model Lengte Testcurve Ø
12300 001 Carbon 0,65 m 0,75 oz 3,50 mm

12300 002 Carbon 0,65 m 1,00 oz 3,50 mm

12300 003 Carbon 0,65 m 1,50 oz 3,50 mm

12300 004 Carbon 0,65 m 2,00 oz 3,50 mm

12300 005 Carbon 0,65 m 3,00 oz 3,50 mm

12300 006 Carbon 0,65 m 4,00 oz 3,50 mm

12300 007 Carbon 0,65 m 5,00 oz 3,50 mm

12300 008 Carbon 0,65 m 6,00 oz 3,50 mm

Black Viper II & III Quiver Tip small guides
Code Model Lengte Testcurve Ø
12300 009 Carbon 0,65 m 1,00 oz 3,50 mm

12300 010 Carbon 0,65 m 1,50 oz 3,50 mm
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B43B42

Black Viper III
Het 4,50 meter lange model uit de Black Viper serie kent geen grenzen. Ze biedt met name voordelen bij het vissen op sterk stromen-
de rivieren. De extra lengte maakt het mogelijk om veel lijn uit het water te houden. Daarmee kun je het gewicht van de voerkorf 
ook wat lager kiezen. Er wordt je wellicht meer duidelijk wanneer we aangeven dat Teamvisser Kai Chaluppa deze hengel op de Rijn 
gebruikt voor het vissen op barbeel en daarbij voerkorven tot ruim 200 gram zwaar inzet. Werpafstand ca. 100 meter

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
12300 450 250 R 4,50 m / 15' 3 250 g 1,55 m 3 390 g 2 oz, 3 oz, 4 oz Fuji® Sea Guide 289,00

Black Viper III
Ook de 4,20 meter Black Viper is beschikbaar met twee verschillende werpvermogens. De 120 grams uitvoering is de perfecte afstand-
hengel voor stilstaand water of voor het vissen op rivieren met een gemiddelde stroming. We spreken hier over afstanden van over de 
100 meter! De 160 grams uitvoering heeft geen problemen met hogere werpgewichten en een sterkere stroming. Werpafstand circa 
120 meter.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
12300 421 160 R 4,20 m / 14' 3 160 g 1,47 m 3 350 g 2.0 oz, 3.0 oz, 4.0 oz Fuji® Sea Guide 269,00

FEEDERHENGELS

Hyperdrome Feeder
De Hyperdrome Feeder is de ultieme hengel wanneer het er om gaat regelmatig persoonlijke records te verbeteren. Met deze hengel 
ben je dirigent en geef je de toon aan. De hengel bezit een ruime mate aan ruggengraat, om zelfs kapitale exemplaren over de kortste 
weg naar het landingsnet te dirigeren. De semi-parabolische actie voorkomt daarbij dat vissen te snel losschieten. Ondanks de power 
beschikt de Hyperdrome Feeder over een super slanke blank. Een bijzonder kenmerk zijn de extra lange toppen, die absoluut onver-
woestbaar zijn, en de uitvoering met Fuji-geleideogen over de volle lengte, waardoor je met vertrouwen en precisie veelbelovende 
hotspots aan kunt werpen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Geleideogen Adv. pr. €
12240 330 Hyperdrome Feeder 3,30 m 2 80 g 1,17 m 2 254 g 1.0 oz, 2.0 oz Fuji® 99,95

12240 360 Hyperdrome Feeder 3,60 m 2 80 g 1,30 m 2 281 g 1.0 oz, 2.0 oz Fuji® 109,95

Solid Feeder Tip
Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Testcurve
12240 001 Carbon 1,10 m 1 1,10 m 1 oz

12240 002 Carbon 1,10 m 1 1,10 m 2 oz

12240 003 Carbon 1,10 m 1 1,10 m 3 oz
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B45B44

Argon Feeder
De 3 meter (10’) lange Argon Method Feeder is de perfecte hengel voor de populaire hedendaagse visserij met de method. Hij schittert 
dankzij zijn hoogst gevoelige glasvezeltopjes, die garant staan voor een perfecte beetregistratie en de hengel heeft voldoende ruggengraat 
voor als er een karper van 10 kilogram of meer langskomt. Tegelijkertijd heeft de hengel een harmonieuze actie, waardoor de haken bijna 
nooit meer losschieten. Nooit eerder was er zo’n kwalitatief hoogstaande methodhengel op de markt voor zo’n lage prijs!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Adv. pr. €
12215 300 MT 3,00 m / 10' 2 10 - 50 g 1,54 m 3 230 g 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz 2,80 mm 69,95

Argon Feeder
Argon Stillwater Feeder hengels zijn beschikbaar in twee lengtes (3,30 en 3,60 meter). Met hun harmonieuze maar toch zeer snelle actie 
zijn ze de perfecte partner voor het feedervissen op meren en kanalen. Ze zijn met de beste materialen gebouwd: SIC-geleideogen, een 
reelhouder van topkwaliteit plus een handgreep van kurk en Duplon dat perfect aangepast is aan deze hengel.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Adv. pr. €
12215 330 ST 3,30 m / 11' 2 25 - 75 g 1,70 m 3 279 g 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz 2,80 mm 79,95

12215 360 ST/R 3,60 m / 12' 3 20 - 60 g 1,25 m 3 290 g 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz 2,80 mm 89,95

Argon Feeder
Met de 5 modellen in de Argon River Feeder-reeks beschikt u over de perfecte hengel voor alle omstandigheden op de rivier. Of u nu op 
voorn vist op kleinere rivieren dan wel op barbeel in een snelle stroming, met de Argon River Feeder komt u goed voorbereid voor de 
dag. Met de Argon River LD hengel kunt u zelfs de allerzwaarste voerkorven ver wegzetten, terwijl de betrouwbare blank ook grote bar-
belen probleemloos temt. Ze zijn met de beste materialen gebouwd: SIC-geleideogen, een reelhouder van topkwaliteit, een handgreep 
uit kurk en Duplon dat perfect aangepast is aan deze hengel.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Adv. pr. €
12215 361 R 3,60 m / 12' 3 30 - 90 g 1,26 m 3 288 g 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz 2,80 mm 89,95

12215 362 R/D 3,60 m / 12' 3 40 - 120 g 1,27 m 3 268 g 1,00 oz, 2,00 oz, 3,00 oz 2,80 mm 89,95

12215 390 R/D 3,90 m / 13' 3 30 - 90 g 1,36 m 3 329 g 1,00 oz, 2,00 oz, 3,00 oz 2,80 mm 99,95

12215 391 R/LD 3,90 m / 13' 3 50 - 150 g 1,36 m 3 336 g 2,00 oz, 3,00 oz, 4,00 oz 2,80 mm 99,95

12215 420 R/MXD 4,20 m / 14' 3 200 g 1,46 m 3 338 g 2 oz, 3 oz, 4 oz 2,80 mm 99,95

FEEDERHENGELS

Argon Quiver Tip
Code Model Lengte Testcurve
12215 001 Glasfiber 54,00 cm 0,75 oz

12215 002 Glasfiber 54,00 cm 1 oz

12215 003 Glasfiber 54,00 cm 1,5 oz

12215 004 Carbon 54,00 cm 1 oz

12215 005 Carbon 54,00 cm 1,5 oz

12215 006 Carbon 54,00 cm 2 oz

12215 007 Carbon 54,00 cm 3 oz

12215 008 Carbon 60,00 cm 4 oz
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B47B46

Browning Carp King – Moderne hengels voor het moderne sportvissen In 2010 behoorde Browning tot de 
eerste firma’s die nieuwe, korte hengels introduceerde die nu tot de standaard uitrusting behoren voor 
sportvissers die zich richten op karper en het bevissen van commercials. Onze Commercial King range aan 
hengels werd al snel de marktleider op dit gebied. In 2019 wordt de serie opgevolgd door de nieuwe Carp 
King range waarin de laatste ontwikkelingen op het gebied van carbon en reelhouders verwerkt zijn, maar 
met dezelfde ultradunne blanks, perfecte acties en superkwaliteit. Zo zijn ze gewoon nog beter geworden.

CK Micro Waggler
Een unieke, tweedelige 2,70 meter hengel voor het ondiep vissen met (pellet)wagglers die onverslaanbaar is bij 
het vissen op de korte tot middellange afstand. De korte lengte maakt deze hengel ongelooflijk snel en accu-
raat om mee te vissen. De volledig parabolische en verbazingwekkend krachtige actie maakt dat je ook grotere 
vis sneller uit kunt drillen dan met conventionele, langere hengels. Een zeer kleine diameter van de blank en 
vederlicht, zodat je constant kunt werpen zonder vermoeid te raken. Probeer er eens een uit en ook jij zult 
overstag gaan!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
12230 270 CK Micro Waggler 2,70 m / 9' 2 20 g 1,40 m 152 g 59,95

12231 300 CK Micro Waggler F1 3,00 m / 10' 2 10 g 1,55 m 160 g 69,95

CK Carp Tickler
Een revolutionair nieuw hengelontwerp van Browning die ‘korte’ hengels naar een hoger plan tillen. De Tickler 
hengels zijn in feite eendelige, 2,20 meter lange hengels die opgeborgen kunnen worden door de feedertop 
uit de top te trekken en de lijn strak te draaien. Alles wordt hierbij op haar plaats gehouden zonder dat je een 
hengelband of foedraal nodig hebt. De Tickler hengels zijn binnen tien seconden opgebouwd en klaar om mee 
te vissen en net zo snel ook weer opgeruimd. Dit zonder de irriterende knopen en beschadigde feedertoppen 
die vaak geassocieerd worden met tweedelige hengels! Omdat de hengel verder geen bussen heeft, is de actie 
perfect te noemen. Op afstanden tot 20 meter kun je met deze hengel zeer snel en accuraat werpen. Beschik-
baar in twee acties om ze geschikt te maken voor het vissen op karper/F1 of het vissen in de zomer/winter. 
Voorzien van geleideogen met een zeer lage frictie, een speciaal gevormde handgreep, een verkasoog waar de 
lijn niet achter kan blijven hangen en de hengel wordt geleverd met twee feedertoppen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Testcurve Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Adv. pr. €
12232 220 CK Carp Tickler 2,20 m / 7' 1+2 50 g / 3 - 8 lbs 1,70 m 2 143 g 0,5 oz, 1,0 oz 2,80 mm 79,95

12233 001 Glasfiber 63,00 cm 0,50 oz 2,80 mm

12233 002 Glasfiber 63,00 cm 1,00 oz 2,80 mm

CK F1 Tickler
Een revolutionair nieuw hengelontwerp van Browning die ‘korte’ hengels naar een hoger plan tillen. De Tickler 
hengels zijn in feite eendelige, 2,20 meter lange hengels die opgeborgen kunnen worden door de feedertop 
uit de top te trekken en de lijn strak te draaien. Alles wordt hierbij op haar plaats gehouden zonder dat je een 
hengelband of foedraal nodig hebt. De Tickler hengels zijn binnen tien seconden opgebouwd en klaar om mee 
te vissen en net zo snel ook weer opgeruimd  dit zonder de irriterende knopen en beschadigde feedertoppen, 
wat vaak voorkomt worden bij tweedelige hengels! Omdat de hengel verder geen bussen heeft, is de actie per-
fect te noemen. Op afstanden tot 20 meter kun je met deze hengel zeer snel en accuraat werpen. Beschikbaar 
in twee acties om ze geschikt te maken voor het vissen op karper/F1 of het vissen in de zomer/winter. Voorzien 
van geleideogen met een zeer lage frictie, een speciaal gevormde handgreep, een verkasoog waar de lijn niet 
achter kan blijven hangen en de hengel wordt geleverd met twee feedertoppen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Testcurve Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Adv. pr. €
12233 220 CK F1 Tickler 2,20 m / 7' 1+2 35 g / 2 - 4 lbs 1,70 m 2 138 g 0,5 oz, 1,0 oz 2,80 mm 69,95

12233 001 Glasfiber 63,00 cm 0,50 oz 2,80 mm

12233 002 Glasfiber 63,00 cm 1,00 oz 2,80 mm

FEEDERHENGELS

CK Quiver Tip
Code Model Lengte Testcurve Ø
12230 001 Glasfiber 63,00 cm 0,50 oz 3,30 mm

12230 002 Glasfiber 63,00 cm 0,75 oz 3,30 mm

12230 003 Glasfiber 63,00 cm 1,00 oz 3,30 mm

12230 004 Glasfiber 63,00 cm 1,50 oz 3,30 mm

12230 005 Glasfiber 63,00 cm 2,00 oz 3,30 mm
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B49B48

CK Carp Wand
Deze 2,45 meter lange hengels zijn het ultieme gereedschap voor het vissen met de voerkorf op afstanden tot rond de 25 meter. Met de korte lengte is 
er met deze hengels zeer precies te werpen en gehaakte vissen zijn hiermee zeer snel uitgedrild. De hengels zijn gebouwd op blanks met een zeer kleine 
diameter en een vergevende, doorgaande actie, maar met de kracht die nodig is om grote vangsten te realiseren. De F1 Wand is rond de 20% zachter, 
ze is perfect voor het vissen op karper in de winter met lichte lijnen en kleine haken. Voorzien van speciale geleideogen met een zeer lage frictie, een 
speciaal gevormde handgreep, een verkasoog waar de lijn niet achter blijft hangen en de hengel wordt geleverd met twee feedertoppen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Adv. pr. €
12234 245 CK Carp Wand 2,45 m / 8' 2+2 55 g / 3 - 8 lbs 1,26 m 2 157 g 1,0 oz, 1,5 oz 3,30 mm 69,95

12235 245 CK F1 Wand 2,45 m / 8' 2+2 45 g / 2 - 4 lbs 1,26 m 2 168 g 1,0 oz, 1,5 oz 3,30 mm 69,95

CK Bomb
Een moderne, 3 meter lange, tweedelige ‘wartellood’ hengel. Een veelzijdig te gebruiken hengel die voor bijna alles gebruikt kan worden – wartellood of 
voerkorf, vissen in de winter of voor grote vangsten in de zomer. Krachtig genoeg voor karper, maar ook vergevend genoeg voor witvis, lichte lijnen en 
kleine haken. Een dunne blank met een perfecte actie en een uitstekende kwaliteit. Voorzien van speciale geleideogen met een zeer lage frictie, een spe-
ciaal gevormde handgreep, een verkasoog waar de lijn niet achter blijft hangen en deze hengel wordt geleverd met twee feedertoppen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Adv. pr. €
12236 300 CK Bomb 3,00 m / 10' 2+2 40 g / 3 - 6 lbs 1,53 m 2 211 g 1,0 oz, 2,0 oz 3,30 mm 79,95

CK Carp Feeder
Een tweedelige, 3,30 meter lange hengel met een klassieke, vergevingsgezinde, doorgaande actie waarmee een gehaakte vis niet snel los zal schieten, 
maar met ook genoeg krachtreserves in het onderste deel voor het werpen en het snel landen van een vis. Een goede keuze voor sportvissers die op zoek 
zijn naar een ‘allround’ karperfeederhengel die gebruikt kan worden voor diverse methoden en elk formaat vis. Een dunne blank met een perfecte actie 
en een super kwaliteit. Voorzien van speciale geleideogen met een zeer lage frictie, een speciaal gevormde handgreep, een verkasoog waar de lijn niet 
achter blijft hangen en de hengel wordt geleverd met twee feedertoppen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Adv. pr. €
12237 330 CK Carp Feeder 3,30 m / 11' 2+2 50 g / 3 - 8 lbs 1,68 m 2 240 g 1,0 oz, 2,0 oz 3,30 mm 89,95

CK Method Feeder
Een tweedelige, 3,30 meter lange hengel met een klassieke, vergevingsgezinde, doorgaande actie waarmee een gehaakte vis niet snel los zal schieten, 
maar met ook genoeg krachtreserves in het onderste deel voor het werpen en het snel landen van een vis. Een goede keuze voor sportvissers die op 
zoek zijn naar een ‘allround’ karperfeederhengel die gebruikt kan worden voor diverse methoden en elk formaat vis. Een dunne blank met een perfecte 
actie en een super kwaliteit. Voorzien van speciale geleideogen met een zeer lage frictie, een speciaal gevormde handgreep, een verkasoog waar de lijn 
niet achter blijft hangen en de hengel wordt geleverd met 2 feedertoppen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Adv. pr. €
12238 330 CK Method Feeder 3,30 m / 11' 2+2 60 g / 3 - 10 lbs 1,68 m 2 240 g 1,0 oz, 2,0 oz 3,30 mm 89,95

FEEDERHENGELS

CK Carp Waggler
Een klassieke, tweedelige, 3,30 meter lange hengel met een parabolische ‘non-lock’ actie voor het vissen op karper en andere hardvechtende vissoor-
ten. Een perfecte, veelzijdig te gebruiken hengel voor de pelletwaggler en andere methoden waarbij er met een dobber op karper gevist wordt. De 
hoge kwaliteit blank heeft een laag eigen gewicht, een kleine diameter en door de korte handgreep valt er zeer snel mee te werpen en vissen. Voorzien 
van hoge kwaliteit geleideogen, een speciaal gevormde handgreep en een verkasoog waar de lijn niet achter blijft hangen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
12239 330 CK Carp Waggler 3,30 m / 11' 2 20 g 1,67 m 170 g 69,95
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B51B50

Black Magic® CFX Match
CFX is de nieuwste hengelserie van Browning die de fameuze Black Magic® mag dragen. De nieuwe high 
modulus carbon blanks zijn ongelooflijk slank, maar ook sterk en duurzaam, zodat je hiermee vele jaren 
met vertrouwen mee kunt vissen. De hengels presteren beter dan hun prijs doet vermoeden, het zijn echte 
‘alles-kunners’. De range bestaat uit hengels voor het vissen met dobbers, voerkorven en loodgewichten. De 
CFX Match hengels zijn perfecte, allround hengels voor het vissen met de dobber, met een klassieke ‘wag-
glerhengel’ actie in de top en het middendeel. Beschibaar in twee lengtes om aan alle wensen tegemoet te 
komen, meren en rivieren, kleine of grote dobbers, plus een speciale ‘power match’ uitvoering voor het vissen 
met zware dobbers op grotere vis.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
12202 390 Black Magic® CFX Match 3,90 m / 13' 3 20 g / 3 - 6 lbs 1,36 m 225 g 59,95

12202 391 Black Magic® CFX Match H 3,90 m / 13' 3 35 g / 3 - 8 lbs 1,36 m 253 g 59,95

12202 420 Black Magic® CFX Match 4,20 m / 14' 3 20 g / 3 - 6 lbs 1,45 m 272 g 64,95

Black Magic® CFX Picker
CFX is de nieuwste hengelserie van Browning die de fameuze Black Magic® mag dragen. De nieuwe high 
modulus carbon blanks zijn ongelooflijk slank, maar ook sterk en duurzaam, zodat je hiermee vele jaren 
met vertrouwen mee kunt vissen. De hengels presteren beter dan hun prijs doet vermoeden, het zijn echte 
‘alles-kunners’. De range bestaat uit hengels voor het vissen met dobbers, voerkorven en loodgewichten. De 
CFX Picker hengel is slechts 2,50 meter lang, waardoor er op afstanden tot circa 25 meter preciezer mee te 
werpen is dan met langere hengels. Met de kortere lengte kun je gehaakte vissen ook sneller uitdrillen. De 
Picker is gemakkelijk te vervoeren en onverslaanbaar voor het vissen over korte afstanden. Wordt geleverd met 
twee extra feedertoppen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Adv. pr. €
12203 250 Black Magic® CFX Picker 2,50 m / 8,2' 2 50 g / 3 - 8 lbs 1,30 m 2 205 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 49,95

Black Magic® CFX Bomb
CFX is de nieuwste hengelserie van Browning die de fameuze Black Magic® mag dragen. De nieuwe high 
modulus carbon blanks zijn ongelooflijk slank, maar ook sterk en duurzaam, zodat je hiermee vele jaren 
met vertrouwen mee kunt vissen. De hengels presteren beter dan hun prijs doet vermoeden, het zijn echte 
‘alles-kunners’. De range bestaat uit hengels voor het vissen met dobbers, voerkorven en loodgewichten. De 
CFX Bomb hengel is een aanpasbare hengel die geschikt is voor het vissen met wartellood, method of con-
ventionele voerkorven. De vergevende, doorgaande actie maakt de hengel geschikt voor de vangst van allerlei 
vissoorten en maakt dit tot een allround feederhengel, Wordt geleverd met twee extra feedertoppen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Adv. pr. €
12203 300 Black Magic® CFX Bomb 3,00 m / 10' 2 80 g / 4 - 10 lbs 1,54 m 2 267 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 49,95

MATCHHENGELS

Black Magic® CFX Waggler
CFX is de nieuwste hengelserie van Browning die de fameuze Black Magic® mag dragen. De nieuwe high 
modulus carbon blanks zijn ongelooflijk slank, maar ook sterk en duurzaam, zodat je hiermee vele jaren 
met vertrouwen mee kunt vissen. De hengels presteren beter dan hun prijs doet vermoeden, het zijn echte 
‘alles-kunners’. De range bestaat uit hengels voor het vissen met dobbers, voerkorven en loodgewichten. De 
CFX Waggler hengel is een tweedelige, 3,30 meter lange hengel die ontworpen is voor het vissen met de pellet 
waggler of conventionele dobbers op grotere vissoorten zoals karper. De volledig parabolische actie biedt de 
kracht die nodig is om hard vechtende vissen te landen, toch is ze zacht genoeg zodat losschieten van de vis 
nauwelijks voor zal komen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
12203 330 Black Magic® CFX Waggler 3,30 m / 11' 2 20 g / 3 - 6 lbs 1,56 m 202 g 49,95
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B53B52

Black Magic® CFX Method
CFX is de nieuwste hengelserie van Browning die de fameuze Black Magic® mag dragen. De nieuwe high modulus carbon blanks 
zijn ongelooflijk slank, maar ook sterk en duurzaam, zodat je hiermee vele jaren met vertrouwen mee kunt vissen. De hengels pres-
teren beter dan hun prijs doet vermoeden, het zijn echte ‘alles-kunners’. De range bestaat uit hengels voor het vissen met dobbers, 
voerkorven en loodgewichten. De CFX Method hengels is speciaal ontwikkeld om wat extra kracht te bieden voor het werpen van 
goed gevulde method feeders. Ideaal voor grotere voerkorven en grotere vissen, maar ze kan ook gebruikt worden als een ‘opge-
voerde’ Bomb hengel, of zelfs voor kleine maar krachtig stromende rivieren. Wordt geleverd met twee extra feedertoppen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Adv. pr. €
12207 330 Black Magic® CFX Method 3,30 m / 11' 2 10 - 50 g / 3 - 8 lbs 1,54 m 2 310 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 49,95

Black Magic® CFX Feeder
CFX is de nieuwste hengelserie van Browning die de fameuze Black Magic® mag dragen. De nieuwe high modulus carbon blanks 
zijn ongelooflijk slank, maar ook sterk en duurzaam, zodat je hiermee vele jaren met vertrouwen mee kunt vissen. De hengels pres-
teren beter dan hun prijs doet vermoeden, het zijn echte ‘alles-kunners’. De range bestaat uit hengels voor het vissen met dobbers, 
voerkorven en loodgewichten. De CFX Feeder hengels profiteren van de ongeëvenaarde kennis van Browning in het ontwerpen van 
feederhengels en komen tegemoet aan vrijwel alle wensen die je tegenkomt als feedervisser. In de serie vind je drie hengels met 
een brede range aan werpvermogens voor het conventionele vissen op stilstaand water en rivieren op brasem en op andere grovere 
vissoorten. Als extra is er ook een langere en krachtiger ‘LD’ hengel beschikbaar voor het vissen over grote afstanden of op brede 
rivieren. Alle hengels worden geleverd met twee feedertoppen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Ø Adv. pr. €
12207 360 M 3,60 m / 12' 3 40 - 80 g / 4 - 10 lbs 1,29 m 2 331 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 54,95

12207 361 MD 3,60 m / 12' 3 60 - 120 g / 6 - 12 lbs 1,30 m 2 339 g 1.0 oz, 3.0 oz 3,60 mm 59,95

12207 362 LD 3,60 m / 12' 3 60 - 150 g / 8 - 14 lbs 1,28 m 2 364 g 1.0 oz, 3.0 oz 3,60 mm 64,95

12207 390 LD 3,90 m / 13' 3 60 - 150 g / 8 - 14 lbs 1,37 m 2 398 g 1.0 oz, 3.0 oz 3,60 mm 64,95

12207 420 LD 4,20 m / 14' 3 70 - 160 g / 10 - 16 lbs 1,37 m 2 430 g 1.0 oz, 4.0 oz 3,60 mm 69,95

12207 421 LD H 4,20 m / 14' 3 80 - 220 g / 12 - 18 lbs 1,37 m 2 435 g 1.0 oz, 4.0 oz 3,60 mm 74,95

Black Magic® CFX Feedertips
Code Model Lengte Testcurve Ø
12207 001 Glas fibre 0,55 m / 63 cm 1 oz 3,60 mm

12207 002 Glas fibre 0,55 m / 63 cm 2 oz 3,60 mm

12207 003 Glas fibre 0,55 m / 63 cm 3 oz 3,60 mm

12207 004 Carbon 0,55 m / 63 cm 1 oz 3,60 mm

12207 005 Carbon 0,55 m / 63 cm 2 oz 3,60 mm

12207 006 Carbon 0,55 m / 63 cm 3 oz 3,60 mm

12207 007 Carbon 0,55 m / 63 cm 4 oz 3,60 mm

FEEDERHENGELS

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12207330&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12207360&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12207361&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12207362&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12207390&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12207420&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12207421&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12207001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12207002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12207003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12207004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12207005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12207006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12207007&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12207330&type=gallery&locale=DE


B55B54

RESERVE DELEN

Browning heeft reservedelen voor alle vaste hengels in het lopende programma en veel hengels die niet 
meer in het programma zitten van de afgelopen 5 jaar. Wij proberen om reservedelen voor een redelijke 
prijs aan te bieden, en kunnen onze dealers een snelle service bieden.  

G194312 Code

2020 MODEL
EXO SPHERE ZERO G F1 PLUS

SPHERE ZERO-G F1 PLUS

SPHERE ZERO-G F1 PT+

SPHERE ZERO-G POWER PARTNER

SPHERE ZERO-G POWER PERFECTION

SPHERE ZERO-G A-PARTS

SPHERE ZERO-G B-PARTS

XITAN Z16 L ADVANCE

XITAN Z9-2

XITAN Z9-2 A-PARTS

XITAN Z9-2 B-PARTS

XITAN Z8-2

XITAN Z6-2 ADVANCE

XITAN Z REVOLUTION XTREME MARGIN

CC SILVERLITE A-PARTS

CC SILVERLITE B-PARTS

CC SILVERLITE SL 10-08

²EX-S COMPETITION CARP DL 50

²EX-S MATCH CARP DL 40

²EX-S POWER CARP

2EX-S MARGIN#1

²EX-S/XITAN SLK A-PARTS

²EX-S/XITAN SLK B-PARTS

HYPER CARP COMPETITION 200 FDL

HYPER CARP COMPETITION 100 FDL

HYPERDROME XST

HYPER CARP

BLACK MAGIC CLASSIC

BLACK MAGIC® CARP

BLACK MAGIC® MARGIN EX

PIT BULL II

ARGON

MARGIN MAULER II

OUDE MODELLEN
XITAN Z 14-1

XITAN Z 14-1 A-PARTS

XITAN Z 14-1 B-PARTS

²EX-S 50#1

²EX-S 60#1

XITAN Z12

XITAN Z12 A-PARTS

XITAN Z12 B-PARTS

XITAN Z7-2 POWER SPECIAL

BLACK MAGIC® II  SLIMLITE

CC SILVERLITE SL 10-12

CC SILVERLITE SL10-06

²EX-S 30#1

²EX-S 40#1

²EX-S ULTRA CARP#1

HYPER CARP COMPETITION
HCC 90
HYPER CARP COMPETITION
HCC 70
HYPER CARP COMPETITION
HCC A-PARTS
HYPER CARP COMPETITION
HCC B-PARTS
HYPER CARP HC60-130

HYPER CARP HC 20

BATTLE CARP 1000

AGGRESSOR CARP II

A/1

Y1021111(Multi)

Z1021611

Z1021611

Y1021111(Multi LC)

Y1021112(Multi LC)

10803991

Y1080111(3,0mm)

Y1080112(Pulla)

W1020111(3,0mm)

W1020112(Std)

B1060711

X1020311(L 3,0mm)

X1020312(3,0/3,9/4,5mm)

B1041111

B1041211

B1041311

W195911

X1000211

X1040111

A1022011

B1000811

X1000111

Y1060511

B/2

Y1021112(Multi)

Z1021612

Z1021612

B1021701(Multi 3,9mm)

B1021702(Multi 3,9mm)

Z1080312

Y1080121(3,9/4,5mm)

Y1080122(Std)

W1020131(Cup)

W1020122(Cup)

B1060712

X1020321(L 3,9mm)

X1020512(P 3,0/3,9/4,5mm)

B1041112

B1041212

B1041312

W195912

X1000212

X1040112

A1022012

B1000812

X1000112

Y1060512

C/3
B1021713

Y1021113

B1021813

Z1021513

Z1021513

Y1021121(Cup)

Y1021122(Cup)

Z1080313

Y1080113

Y1080131(5,5mm)

Y1080213

A1080413

T188513

W1020121(3,9mm)

W1020113

B1060713

B1060813

A1023013

Y1060113

X1020331(L 4,5mm)

X1020352(Cup)

B1041113

B1041213

B1041313

W195913

X1000213

X1040113

A1022013

B1000813

X1000113

Y1060513

D/4
B1021714

Y1021114

B1021814

10216905

10216905

Z1021610(Cup Multi)

Z1021620(Cup Multi)

Z1080314

Y1080114

Y1080214

A1080414

T188514

W1020014

B1060714

B1060814

A1023014

Y1060114

X1020341(L 5,5mm)

X1020362(L Cup)

B1041114

B1041214

B1041314

W195914

X1000214

X1040114

A1022014

B1000824

X1000114

E/5
B1021715

Y1021115

B1021815

Z1021515

Z1021515

Z1080315

Y1080115

Y1080215

A1080415

T188515

W1020015

B1060715

B1060815

A1023015

X1020351(Cup)

B1041115

B1041215

B1041315

W195915

X1000215

X1040115

A1022015

B1000825

X1000115

F/6
B1021716

Y1021116

B1021816

Z1021516

Z1021516

Z1080316

Y1080116

Y1080216

A1080416

W1020016

B1060716

B1060816

A1023016

X1020361(L Cup)

B1041116

B1041216

B1041316

W195916

X1000216

X1040116

A1022016

X1000116

G/7
B1021717

Y1021117

B1021817

Z1080317

Y1080117

Y1080217

A1080417

W1020017

B1060717

B1060817

A1023017

X1020511(P 3,9mm)

X1000217

H/8

X1020521(P 4,5mm)

X1000218

I/9 / Handdeel
B1021790(13m)

Y1021190(13m)

B1021890(13m)

Z1021590(11m)

Z1021690(11,5m)

Z1080390(13m)

Y1080190(13m)

Y1080290(13m)

A1080490(13m)

T188590(9,5m)

W1020090(13m)

B1060791(11,5m)

B1060891(11,5m)

A1023090(13m)

Y1060190(13m)

X1020531(P 5,5mm)

B1041190(11,5m)

B1041290(11,5m)

B1041391(8,5m)

W195990(11,5m)

X1000290(11m)

X1040190(11m)

A1022090(8m)

B1000890(4m)

X1000190(6m)

Y1060590(5m)

Handdeel

B1060790(13m)

B1060890(13m)

B1041390(10m)

B1000891(6m)

X1000191(7,5m)

A/1

W189601(Puller 3,9mm)

W189620(Puller 3,9-5,5mm)

S173911

S173921(3,9mm)

S173922(Pulla)

X1020811

X1021011A/1 (3,9mm)

Y1040711

Y1040811

Y1040721(Cup)

Y1040702(4,5mm)

W195811

Y1040411

Y1040011

Y1040611

B/2

W189602(Puller 4,5mm)

S173912

S173931(4,5mm)

S173932(Cup)

X1020812

X1021012

Y1040712

Y1040812

Y1040722(Cup)

W195812

Y1040412

Y1040012

Y1040612

C/3
W189613

W189603(Puller 5,5mm)

X1020413

X1020313

S173913

S173941(5,5mm)

Y1040913

X1020813

W1020113

X1021013

X1020613

X1020513

Y1040313

Y1040713

Y1040813

W195813

Y1040413

Y1040013

Y1040613

D/4
W189614

X1020414

X1020314

S173914

S173951(Cup)

Y1040914

X1020814

W1020114

X1021014

X1020614

X1020514

Y1040314

Y1040714

Y1040814

W195814

Y1040414

Y1040014

Y1040614

E/5
W189615

X1020415

X1020315

S173915

Y1040915

X1020815

W1020115

X1021015

X1020615

X1020515

Y1040315

Y1040715

Y1040815

W195815

Y1040415

Y1040015

Y1040615

F/6
W189616

X1020416

X1020316

S173916

Y1040916

X1020816

W1020116

X1021016

X1020616

X1020516

Y1040316

Y1040716

Y1040816

W195816

Y1040616

G/7
W189617

X1020417

X1020317

S173917

Y1040917

W1020117

X1021017

X1020617

X1020517

Y1040317

Y1040717

Y1040817

W195817

Y1040617

H/8 I/9 / Handdeel
W189690(13m)

X1020490(13m)

X1020390(13m)

S173990(13m)

Y1040990(13m)

X1020890(9,5m)

W1020190(13m)

X1021090(13m)

X1020690(13m)

X1020590(13m)

Y1040390(13m)

Y1040791(11,5m)

Y1040891(11,5m)

W195890(13m)

Y1040490(9,5m)

Y1040090(10m)

Y1040690(9,5m)

Handdeel

X1020891(11m)

Y1040790(13m)

Y1040890(13m)

Handdeel

X1000192(9m)

Handdeel
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B57B56

Black Viper Compact
Licht, compact molenhuis en longcastspoel, dat zijn eigenschappen voor de 
perfecte feederwerpmolen. Het wormshaft systeem voor de op- en neergaan-
de beweging van de spoel maakt een optimaal opspoelen van de lijn moge-
lijk op de grote spoel. Door de grote diameter van de spoel wordt er per 
slingerslag veel lijn terug op deze spoel gelegd. Uiteraard behoren ook twee 
lijnclips tot de kenmerken van deze ultramoderne feederwerpmolen.

Technische specificaties
 · Elektronisch uitgebalanceerde lichtgewicht rotor (LWR)
 · Fijn instelbare slip voorop met extragrote slipschijven
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Grote lijngeleider met anti-kinksysteem
 · Dikke lijnbeugel voor optimale balans
 · Ondiepe, aluminium spoel
 · Wormas-lijnopspoelsysteem
 · 2 lijnbeschermende lijnclips met brede uitsparing

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0319 045 845 200 / 0,20 4,6:1 99 cm 8 8 kg / 16 lbs 420 g 119,95

0319 055 855 300 / 0,20 4,6:1 104 cm 8 9 kg / 18 lbs 430 g 119,95

Black Viper MK FD
Browning heeft heel wat kennis in huis over het ontwikkelen van geschikt 
materiaal voor het feederen op grotere afstanden. De Black Viper MK 850 
FD laat dat eens te meer zien. De gesofisticeerde ‘wormshaft’ raderen zor-
gen ervoor dat indraaien moeiteloos verloopt en dat de lijn perfect wordt 
opgespoeld – iets wat extra belangrijk is voor het vissen op lange afstanden 
en met gevlochten lijnen. Ook de grote, hoge en ondiepe spoel die perfect 
gevuld kan worden zonder veel backing te gebruiken, is een groot voordeel. 
Kortom, dit is een zorgvuldig ontworpen product dat alle andere molens op 
de markt het nakijken geeft.

Technische specificaties
 · Elektronisch uitgebalanceerde lichtgewicht rotor (LWR)
 · Meerschijvenslip voorop met extra grote slipschijven
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Anti-kink lijnrol met kogellager
 · Robuust Wormshaft-Power-binnenwerk
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · Aluminium reservespoel
 · Wormas-lijnopspoelsysteem
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0308 050 850 300 / 0,16 5,5:1 105 cm 8 5,9 kg / 13 lbs 430 g 159,95

SLIP VOOROP
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B59B58

Sphere MgTi
Een fantastische reeks match- en feedermolens die dankzij het gebruik van 
magnesium ultralicht zijn. De rotor werd versterkt met carbonvezel, de tita-
nium as is onverwoestbaar en de lijngeleider werd bedekt met een laagje 
titanium, zodat hij extra duurzaam en veilig is voor uw lijn. Deze reeks bevat 
precies het goede formaat molen voor alle moderne technieken uit de witvis-
visserij.

Technische specificaties
 · Rotor uit C4LF™ carbon
 · Ultralicht molenhuis uit magnesium
 · Slip voorop met Magnum Carbon-slipschijven
 · Slim-Line-slinger
 · Met titaniumnitride gecoate lijngeleider met anti-kinksysteem
 · Dikke lijnbeugel voor optimale balans
 · Extra sterke molenas uit roestvrijstaal
 · Dur-Aluminium spoel met geëloxeerde werprand en anti-slip spoelkern
 · Reservespoel met speciale anti-slip kern voor gevlochten lijnen
 · Lijnopspoelsysteem met twee snelheden
 · Hoge inhaalsnelheid
 · Oneindige anti-retour
 · Bijzonder lijnbeschermende lijnclip

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0317 020 920 100 / 0,15 5,0:1 82 cm 9 6,4 kg / 14 lbs 240 g 149,95

0317 030 930 100 / 0,20 5,0:1 92 cm 9 6,4 kg / 14 lbs 250 g 149,95

0317 040 940 110 / 0,20 4,6:1 89 cm 9 7,7 kg / 17 lbs 338 g 159,95

0317 050 950 140 / 0,20 4,6;1 95 cm 9 7,7 kg / 17 lbs 343 g 159,95

Black Magic® Max Distance
Feederen op afstanden van 100 meter? Nog maar een paar jaar geleden was 
dat onvoorstelbaar, maar nu is 100 meter zo’n beetje een standaardafstand 
geworden voor veel specialisten. Bij deze visserij worden vaak molens ingezet 
die bedoeld zijn voor het strandvissen, maar nu is er dan toch een speciaal 
voor het feederen ontworpen molen: de Black Magic Distance. Nooit eerder 
was er zo’n indrukwekkende feedermolen op de markt waarvoor extreme 
werpafstanden een peulschil zijn.  Inhaalsnelheid, lijncapaciteit, vorm van de 
spoel en overbrenging: ze zijn allemaal zorgvuldig afgestemd op deze speci-
fieke visserij. Onze testvissers waren ogenblikkelijk onder de indruk.

Technische specificaties
 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Extra groot meerschijven-slipsysteem
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Dikke lijnbeugel voor optimale balans
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · Wormas-lijnopspoelsysteem
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0344 060 760 230 / 0,30 4,9:1 94 cm 7 7,0 kg / 15 lbs 565 g 69,95

MATCH & FEEDER
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B61B60

Black Magic® FD
Een robuuste en duurzame molen met de slip voorop die aan alle verwach-
tingen voldoet om op grote vis probleemloos te landen. Ideaal om met 
Pellet-wagglers te vissen! Het oersterke binnenwerk zal u ook na urenlang 
drillen niet in de steek laten. Deze molens zien er heel mooi uit op onze 
fenomenale Hybrid hengels.

Technische specificaties
 · Grafiet molenhuis
 · Fijn instelbare slip voorop
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Dikke lijnbeugel voor optimale balans
 · Krachtig binnenwerk
 · Aluminium spoel met geharde werprand voor verre worpen
 · Reservespoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0342 020 420 155 / 0,16 5,1:1 59 cm 4 4,5 kg / 10 lbs 260 g 59,95

0342 030 430 120 / 0,22 5,1:1 62 cm 4 4,5 kg / 10 lbs 275 g 59,95

0342 040 440 120 / 0,28 4,8:1 64 cm 4 6,4 kg / 14 lbs 355 g 59,95

Argon FD
De perfecte molen om in combinatie met onze instapmodellen bij de match- 
en feederhengels te gebruiken. Ze mogen dan wel goedkoop zijn, maar ze 
functioneren perfect… en ze zien er geweldig uit! We zijn ervan overtuigd 
dat deze molens echte bestsellers zullen worden.

Technische specificaties
 · Fijn instelbare slip voorop
 · Anti-kink lijnrol
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · Reservespoel
 · S-bocht-lijnopspoeling

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0347 030 330 150 / 0,20 5,2:1 69 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 290 g 29,95

0347 040 340 180 / 0,25 5,2:1 72 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 408 g 31,95

SLIP VOOROP
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B63B62

Mini Cups
Lichte, eenvoudige en zeer praktische mini-cups 
met afneembare deksels en een grote opening 
zodat ze op toppen met een diameter tot maar 
liefst 6.5 mm kunnen worden gemonteerd. Een 
verpakking bevat twee cups.

Code Model
6789 010 Small & Medium

6789 011 Large

Xitan Pole Protector Bung
Grote stoppers in EVA waarmee u de uiteinden 
van de dikkere delen van vaste hengels kunt 
beschermen tegen barsten en andere schade. 
Beschikbaar in drie basismaten, maar doordat de 
stopper lichtjes taps toeloopt, kunt u hem ook in 
delen met een andere maat kwijt.

Code Ø
6704 001 42 mm / 45 mm

6704 002 45 mm / 47 mm

6704 003 47 mm / 50 mm

Xitan Joint Protectors
Een reeks beschermers in EVA om de bussen 
van uw hengels heel te houden. Ze passen in de 
mannelijke bussen, zodat die niet meer barsten, 
maar u kunt ze ook kwijt in de vrouwelijke bussen 
zodat er geen grint of vuil in kan komen. Geschikt 
voor hengels van Browning en van de meeste 
andere bekende merken. Doe er wat lijm op om 
ze stevig vast te zetten.

Code Ø
6704 005 16,5 mm

6704 006 18 mm

6704 007 21 mm

6704 008 25 mm

6704 009 30 mm

6704 010 36 mm

6704 011 39 mm

6704 012 41 mm

Pole Caps
Van deze dingen kan je er eigenlijk niet genoeg hebben. Ideaal om vaste hen-
gels, topkits en verlengstukken mee af te sluiten.

Code Lengte Ø
6787 001 20,5 mm 20,5 mm

6787 002 24,5 mm 24,5 mm

6787 003 27,0 mm 27,0 mm

6787 004 32,0 mm 32,0 mm

6787 005 35,0 mm 35,0 mm

6787 006 38,5 mm 38,5 mm

6787 007 40,0 mm 40,0 mm

6787 008 41,0 mm 41,0 mm

6787 009 42,5 mm 42,5 mm

6787 010 44,0 mm 44,0 mm

6787 011 46,5 mm 46,5 mm

Holle Carbon toppen
Geleverd in verpakkingen van 10 of als een complete reeks in een display om 
aan de muur te hangen.

Code Model Lengte Ø Ø
1680 006 80 cm 4,6 mm 2,20 - 4,60 mm

1680 007 80 cm 5,0 mm 2,20 - 4,90 mm

1680 008 100 cm 5,3 mm 2,40 - 5,30 mm

1680 009 110 cm 6,0 mm 2,80 - 5,60 mm

1680 005 Set

Solid Carbon Tip
Code Lengte Ø
12223 001 70 cm 3,0 mm / 0,9 mm

12223 002 70 cm 2,6 mm / 0,8 mm

12223 003 70 cm 2,4 mm / 0,8 mm

12223 004 70 cm 2,4 mm / 0,7 mm

12223 005 70 cm 2,2 mm / 0,7 mm

12223 006 70 cm 2,0 mm / 0,7 mm

VASTE HENGELS-CUPS

Carbon Feeder Tip
Code Lengte Ø Testcurve
12224 001 60 cm 2,2 mm 0,75 oz

12224 002 60 cm 2,2 mm 1 oz

12224 003 60 cm 2,2 mm 1,5 oz

12224 004 60 cm 2,2 mm 2 oz

12224 005 60 cm 2,2 mm 3 oz

12224 010 60 cm 2,8 mm 0,75 oz

12224 011 60 cm 2,8 mm 1 oz

12224 012 60 cm 2,8 mm 1,5 oz

12224 013 60 cm 2,8 mm 2 oz

12224 014 60 cm 2,8 mm 3 oz

12224 020 60 cm 3,0 mm 0,75 oz

12224 021 60 cm 3,0 mm 1 oz

12224 022 60 cm 3,0 mm 1,5 oz

12224 023 60 cm 3,0 mm 2 oz

12224 024 60 cm 3,0 mm 3 oz

12224 025 60 cm 3,0 mm 4 oz

12224 030 60 cm 3,3 mm 0,75 oz

12224 031 60 cm 3,3 mm 1 oz

12224 032 60 cm 3,3 mm 1,5 oz

12224 033 60 cm 3,3 mm 2 oz

12224 034 60 cm 3,3 mm 3 oz

12224 035 60 cm 3,3 mm 4 oz

12224 040 60 cm 3,5 mm 0,75 oz

12224 041 60 cm 3,5 mm 1 oz

12224 042 60 cm 3,5 mm 1,5 oz

12224 043 60 cm 3,5 mm 2 oz

12224 044 60 cm 3,5 mm 3 oz

12224 045 60 cm 3,5 mm 4 oz

Xitan Pole Cleaning Brush Set
Een set van drie borstels aan lang en stijf metaaldraad, 
waarmee u de binnenkant van uw hengels kunt poet-
sen. Drie formaten borstel zodat u delen met verschil-
lende diameters kunt schoon houden.

Code
6625 999

Xitan EVA Pole Cap
Eindelijk, een nieuw ontwerp zachte EVA afsluitkap voor de vaste hengel, waarmee die traditionele en 
irriterend harde plastic kappen vervangen kunnen worden! Deze Xitan kappen zijn vervaardigd van zacht 
maar duurzaam EVA. Ze bedekken de laatste tien centimeter van het handdeel en bieden zo een veel betere 
bescherming, zijn er gemakkelijker op te schuiven of te verwijderen en je raakt ze minder snel kwijt tijdens 
het vervoer. Beschikbaar in een breed assortiment formaten zodat ze passen op de uiteinden van vaste hen-
gels met een lengte vanaf 11 tot 16 meter. Op de verpakking staat informatie over de juiste maat.

Code Lengte Ø Inhoud
6712 043 10 cm 43 mm 1 stuks

6712 044 10 cm 44 mm 1 stuks

6712 045 10 cm 45 mm 1 stuks

6712 046 10 cm 46 mm 1 stuks

6712 047 10 cm 47 mm 1 stuks

6712 048 10 cm 48 mm 1 stuks

6712 049 10 cm 49 mm 1 stuks

6712 050 10 cm 50 mm 1 stuks

6712 051 10 cm 51 mm 1 stuks
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B65B64

Grondvoer No. 1
Het meest veelzijdige grondvoer in de Champions Choice lijn. No. 1 kan wor-
den gebruikt als een basismix met al onze andere grondvoer. Het is geschikt om 
erg droog gebruikt te worden als explosieve feeder mix, maar kan ook voch-
tiger gemaakt worden voor het gebruik op meren en rivieren. Deze mix werd 
jarenlang met succes gebruikt door het Browning Team, en dat zegt natuurlijk 
heel wat. De donkere kleur komt uitsluitend voort uit het gebruik van natuurlij-
ke meelsoorten. Het licht bittere aroma van dit voer houdt de vis lange tijd op 
de voerstek. Korrelgrootte: medium-fijn.

Code Inhoud
3970 001 1 kg

Grondvoer Grand Slam
Bruin grondvoer om scholen brasem mee te verleiden. Een zoet voer waar een 
hoge lokkende werking van uitgaat en dat heel goed kleeft, waardoor het bij 
uitstek geschikt is om gemengd te worden met grote hoeveelheden aas of par-
tikels. Grand Slam is met name zeer succesvol wanneer u er geknipte wormen 
en casters door mengt. Zelfs recordbrasems blijven langere tijd op de voerplek 
hangen. Korrelgrootte: groot.

Code Inhoud
3970 015 1 kg

Grondvoer Etang
Zoals de naam al suggereert, is dit grondvoer ideaal voor vijvers, meren en 
traag stromende rivieren. Het voer is erg actief wanneer het in het water ligt en 
er zit veel gemalen hennep in, waardoor de vissen vanop grote afstand naar de 
voerstek worden gelokt. De menging van lokstoffen is onweerstaanbaar voor 
grote brasems en voorns. Stillwater is perfect in combinatie met muggenlarven. 
Als u het met niet te veel vocht aanmaakt, blijft het zijn werking urenlang 
behouden onder water. Korrelgrootte: klein.

Code Inhoud
3970 004 1 kg

Grondvoer Canal
Canal heeft een aparte geur die onweerstaanbaar is gebleken voor grote voorn, 
brasem en blei. Het grondvoer wordt samengesteld uit de allerfijnste broodkrui-
mels met een geroosterd aroma en het verzadigt niet snel. Canal kan perfect 
in combinatie met muggenlarven worden gebruikt want er zitten geen zoute 
ingrediënten in, zodat de kostbare wormen niet beschadigd worden. Dit bruine 
voer heeft een lage voedingswaarde en is zeer geschikt voor elk type kanaal. 
Korrelgrootte: medium.

Code Inhoud
3970 005 1 kg

Grondvoer River
Een veelzijdig grondvoer voor het matchvissen, dat erg goed bindt, lang houdt 
en geschikt is voor met name brasem en andere grotere vissoorten. River is 
perfect om te gebruiken op grote stromende rivieren waarop veel bootverkeer 
is. Dit grondvoer kan gecombineerd worden met grote hoeveelheden partikels, 
zodat u er zeker van kunt zijn dat u de vissen een hele poos aan het zoeken 
kunt houden. Het unieke mengsel van aroma’s maakt dit een onweerstaan-
baar voert. Als u er een beetje water aan toevoegt, kunt u het voer ook prima 
gebruiken op grote afstanden. Korrelgrootte: medium.

Code Inhoud
3970 003 1 kg

GRONDVOER

Verbeterde 
formule!

Grondvoer Big Fish
Een knalgeel zwaar grondvoer voor grote vissoorten zoals brasems, zeelten en 
karpers. Doordat het voer sterk bindt en lang houdt, kunt u er zeker van zijn 
dat de voerplek in staat is om grote groepen vissen voor langere tijd bezig te 
houden. Dit voer werkt het beste in combinatie met grote hoeveelheden parti-
kels,  maden, casters, wormen en grint. De zoete geur van amandel is onweer-
staanbaar voor recordvissen. Big Fish is ideaal voor grote rivieren en meren. 
Korrelgrootte: groot.

Code Inhoud
3970 006 1 kg

Grondvoer Black Magic®
Grondvoer voor de moeilijkste omstandigheden! De zeer donkere, zelfs bijna 
zwarte kleur maakt van dit voer de ideale partner voor het vissen in helder 
water. Door de speciale kleuring past Black Magic® perfect bij de bodem van 
het meer of de rivier, waardoor de vissen regelrecht naar de voerplek worden 
geleid en daar ook blijven rondhangen. Black Magic® bestaat uit zeer actieve 
ingrediënten die voorns onweerstaanbaar vinden. Alle soorten witvis weten de 
speciale selectie lokstoffen te waarderen. Korrelgrootte: medium.

Code Inhoud
3970 007 1 kg

Grondvoer Gardons
Gardons werd speciaal ontwikkeld voor het vissen op grotere voorns op kana-
len en rivieren. Dit voer heeft precies de goeie eigenschappen om recordvissen 
– voorns, maar ook brasems – naar uw stek te lokken en daar ook te houden. 
Het aantal actieve ingrediënten is beperkt, waardoor de vissen zich volledig 
op uw voerplek zullen blijven concentreren. Korrelgrootte: groot. Kleefkracht: 
medium

Code Inhoud
3970 011 1 kg
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B67B66

Grondvoer Red Roach
Een voornvoer zonder compromisen. De rijke rode kleur vormt een groot 
contrast op wat troebeler water en in de lente. Voor Red Roach werden enkel 
de allebeste ingrediënten gebruikt. De aparte geur van geroosterde hennep 
in combinatie met een mengsel van speciale toevoegingen zorgt ervoor dat 
grote voorns en brasems er simpelweg niet af kunnen blijven. Red Roach kan 
gebruikt worden op traagstromende kanalen en stilstaand water en is perfect 
bruikbaar in combatie met muggenlarven. Korrelgrootte: medium. Kleefkracht: 
medium.

Code Inhoud
3970 012 1 kg

Grondvoer Easy Cheesy
Easy Cheese werd speciaal ontwikkeld voor het vissen op barbelen op grote 
rivieren, die de aparte geur van parmesaan beslist weten te waarderen. Dit voer 
bevat grote rode voedseldeeltjes die door toedoen van de stroming langzaam 
vrijkomen uit de ballen grondvoer, waardoor vissen van op grote afstand wor-
den aangelokt. Doordat het voer erg goed bindt, blijft het lang goed, waardoor 
de vissen op de stek blijven hangen. Het grondvoer kan ook gecombineerd 
worden met grote hoeveelheden wormen of maden, en met partikels. Korrel-
grootte: groot. Kleefkracht: zeer sterk

Code Inhoud
3970 013 1 kg

Grondvoer Sweet Breams
Een levendig geel gekleurd grondvoer dat scholen brasem lokt. De gele kleur 
wordt zelfs nog intenser als u het voer natmaakt. Sweet Breams heeft een 
unieke amandelgeur, waaraan brasems eenvoudigweg niet kunnen weerstaan. 
Het voer is vooral bedoeld om in de zomermaanden te gebruiken en heeft 
goede bindeigenschappen, waardoor het perfect geschikt is om grote scholen 
op meren en rivieren te lokken en op de stek te houden. Korrelgrootte: groot. 
Kleefkracht: sterk.

Code Inhoud
3970 014 1 kg

Grondvoer Tench
Dit unieke zeeltvoer uit de ‘Champions Choice’ reeks werd speciaal ontwik-
keld voor de zeeltvisserij, maar blijkt ook een magische aantrekkingskracht te 
hebben op gigantische brasems en karpers. Met name in stilstaand water en 
in traag stromende rivieren komt dit voer tot zijn recht. Het heeft zijn donkere 
kleur te danken aan het kwalitatief hoogstaande vismeel dat erin zit. Met het 
aroma van vis, met een vleugje zoet beschuit, het weet kanjervissen snel te 
lokken én op de voerstek te houden voor langere tijd. Korrelgrootte: medium. 
Kleefkracht: medium.

Code Inhoud
3970 020 1 kg

Grondvoer Crispy Carp
Als het erop aankomt om uitsluitend grote vissen te lokken zoals brasem en 
karper, en die dan op de voerstek vast te houden voor langere perioden, dan is 
een zeer grof grondvoer met veel partikels erin ideaal. Crispy Carp bindt goed 
waardoor u er veel extra los voer aan kunt toevoegen. De lichte kleur en het 
intense fruitige aroma maakt er de perfecte bondgenoot van wanneer u grote 
aantallen grote vissen verwacht. Zoals u van Browning mag verwachten hebben 
we enkel ingrediënten van de beste kwaliteit gebruikt. Wat dit voer mede zo 
bijzonder maakt, zijn de cornflakes die erin verwerkt zijn.

Code Inhoud
3970 040 1 kg

GRONDVOER

Grondvoer Display
Een makkelijk in elkaar te zetten rekje voor winkeliers, gemaakt van stevig 
beprint carton. Kan tot 8 zakken grondvoer uit de aantrekkelijke Browning 
reeks bevatten. Ideaal voor de optimale presentatie. Grondvoer niet inbegre-
pen.

Code
9963 010

Code Inhoud
3935 015 400 g

Krazy Sweetner
‘Krazy Sweetner’ is het ideale middel om het 
grondvoer zoeter te maken. Karper, brasem, zeelt 
en andere witvissen zijn dol op zoet spul. Krazy 
Sweetner is veel zoeter dan gewone suiker en 
werd gemaakt uit sodium-saccharine (zo’n 300 
keer zoeter dan suiker),  NHDC (rond de 1.500 
keer zoeter) en puur natuurlijke plantenextracten 
die een intens verzoetend effect hebben. In tegen-
stelling tot andere zoetmakers heeft Krazy Sweet-
ner geen bittere nasmaak. Aanbevolen dosering: 
één theelepel per 1-3 liter grondvoer.

Code Inhoud
3935 010 400 g

Krazy Glue
‘Krazy Glue’ is perfect om er ballen maden mee te 
maken. Het is wel van belang dat u het zaagmeel 
van de maden verwijdert en ze zo schoon mogelijk 
maakt, bijvoorbeeld met behulp van Browning 
Champions Choice ‘Krazy Clean’. Voeg vervolgens 
een beetje water toe, maar maak de maden niet 
te nat. Sprenkel er vervolgens Krazy Glue over en 
vorm de maden traag tot een bal samen. Als u de 
ballen zwaarder wil maken, kunt u er wat zandkor-
rels bij doen. Deze ballen zullen vervolgens snel uit 
elkaar vallen een keer ze in het water liggen.
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B68 B69

Champion’s Feeder Mix Black Roach
Een zwart feederlokvoer, ontwikkelt volgens de normen van Jens Kosch-
nick en in samenwerking met meerdere teamvissers. In deze lichte variant 
is het zeer geschikt voor gebruik op stilstaand water, het komt snel los uit 
de voerkorf en verleidt de vissen door de natuurlijke aroma’s. Black Roach 
komt door de samenstelling snel los in het water en komt zo na korte tijd 
vrij uit de voerkorf. Voor nadere informatie vind je op de zak een QR code 
die toegang geeft tot een video.

Code Kleur Inhoud
3970 024 zwart 1 kg

Champion’s Feeder Mix Quick Skimmer
Een lichtbruin gekleurd feederlokvoer, ontwikkelt volgens de 
normen van Jens Koschnick. Zeer geschikt voor gebruik op stil-
staand en langzaam stromende wateren, het lokt allerlei soorten 
witvis snel naar de voerplek. Daarbij komt het snel los uit de 
voerkorf en vormt zo een voertapijt op de bodem van het water. 
Je vangt hiermee ook onder moeilijke omstandigheden nog vis-
sen, daar waar andere voersoorten het af laten weten!

Code Kleur Inhoud
3970 025 bruin 1 kg

Champion’s Feeder Mix Big Bream
Een feederlokvoer voor gebruik op stromend water, ontwikkelt 
volgens de normen van Jens Koschnick. Zeer geschikt, naast het 
gebruik op stromende wateren, voor diepe meren. Het verleidt 
door het natuurlijke aroma van de hoogwaardige meelsoorten en 
vormt een voertapijt op de bodem van het water  hiermee wordt 
de vis langer op de stek vastgehouden. De kleefkracht maakt het 
mogelijk om grote hoeveelheden levend aas toe te voegen op die 
momenten dat er grote vissen op de visplek te verwachten zijn.

Code Kleur Inhoud
3970 026 geel 1 kg

Grondvoer M7
Het Legendarise Hollandse  feedergrondvoer voor meren en rivieren. Als u M7 
op stilstaand water gebruikt, kunt u het voer het beste een uur voor het vissen 
laten in weken en daarna door een zeef van mediumformaat halen om zo de 
explosiviteit ervan te behouden. Vist u op stromend water, dan raden wij u aan 
om M7 de avond ervoor al te laten weken zodat u er zeker van kunt zijn dat 
het goed zinkt, zonder dat kleine zwevende deeltjes wegstromen. Maak het 
voer net voor het vissen weer een beetje nat en duw het door een zeef van 
mediumformaat. Zelfs een hele kleine voerstek die met M7 werd aangelegd is 
in staat om grote scholen vis voor langere tijd in de buurt te houden. Het voer 
is erg verzadigend en heeft een zoete geur en smaak. Korrelgrootte: groot.

Code Inhoud
3970 002 1 kg

GRONDVOER

Champion's Method Mussel green
Champion's Method, een nieuw ontwikkelde serie lokvoeders speciaal voor het 
vissen op grote vis met de method feeder. In de Green Mussel gebruiken we 
een mengsel van verschillende gemalen pellets van de beste kwaliteit, verrijkt 
met verdere toevoegingen en verfijnt met een aroma dat dit mengsel op punt 
zet. Het lokvoer komt gemakkelijk los uit de voerkorf en vormt binnen korte 
tijd een groen tapijt op de bodem van het water en lokt daarmee karper, bra-
sem en andere grote witvis naar de voerplek. Gebruik: meng het lokvoer met 
de op de zak aangegeven hoeveelheid water en laat het circa tien minuten 
staan, zodat de vochtigheid gelijkmatig verdeeld wordt in het lokvoer.

Code Kleur Inhoud
3970 080 groen 1 kg

Champion's Method Robin & Krill
Champion's Method, een nieuw ontwikkelde serie lokvoeders speciaal voor het 
vissen op grote vis met de method feeder. In Robin & Krill gebruiken we een 
mengsel van verschillende gemalen pellets van de beste kwaliteit, verrijkt met 
verdere toevoegingen en verfijnt met een aroma dat dit mengsel op punt zet. 
Als bijzonder extra is er Robin Red aan toegevoegd, dat zoals bekend als een 
magneet werkt op karper en tijdens onze testen een zeer overuitgende werking 
liet zien. Het lokvoer komt gemakkelijk los uit de voerkorf en vormt binnen 
korte tijd een rood tapijt op de bodem van het water en lokt daarmee karper, 
brasem en andere grote witvis naar de voerplek. Gebruik: meng het lokvoer 
met de op de zak aangegeven hoeveelheid water en laat het circa tien minuten 
staan, zodat de vochtigheid gelijkmatig verdeeld wordt in het lokvoer.

Code Kleur Inhoud
3970 081 rood 1 kg

Champion's Method Formula Fish      
Champion's Method, een nieuw ontwikkelde serie lokvoeders speciaal voor het 
vissen op grote vis met de method feeder. Een mengsel van verschillende gema-
len voer- en opvoedpellets, verrijkt met een zoet aroma, levert een onweer-
staanbaar lokvoer op voor alles soorten witvis. Het lokvoer komt gemakkelijk 
los uit de voerkorf, geeft dan snel haar aromastoffen vrij en lokt de vis naar de 
voerplek. Door het hoge gehalte aan proteïnen blijft de vis op de plek wanneer 
je regelmatig voer brengt en levert het een vol leefnet op. Gebruik: meng het 
lokvoer met de op de zak aangegeven hoeveelheid water en laat het circa tien 
minuten staan, zodat de vochtigheid gelijkmatig verdeeld wordt in het lokvoer.

Code Kleur Inhoud Smaakstof
3970 082 Natuur 1 kg Scopex karamel
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Pelletpomp
Voorbij zijn de dagen waarop het een eeuwigheid duurde om pellets klaar te 
krijgen voor gebruik. Met de Browning Pellet Pump kan je drijvende, harde 
pellets in een paar seconden doordrenken met water zodat ze zacht en ver-
werkbaar worden. Doe de pellets en water in de container, sluit het deksel en 
verwijder de lucht  met de pomp. Druk nu op het ventiel op het deksel en laat 
zo weer lucht naar binnen. De pellets zijn nu klaar en u kunt het deksel verwij-
deren. Een onmisbaar instrument voor alle witvisvissers!

Code Inhoud
8062 001 0,50 l

Band Aid Tang
Spreader voor uw pallets. De perfecte tool om pallets op uw pallet band te zet-
ten. Inclusief tien stuks super stretch pellet banden in de maten S, M en L.

Code
6325 010

Siliconen Pellet Band
Deze pellet bands in natuurlijke kleuren zijn gemaakt van 100% pure latex, dun 
en hebben een hoge rekkracht Verkrijgbaar in de drie meest gangbare maten.

Code Ø Inhoud
3968 010 4 mm 60 stuks

3968 011 7 mm 30 stuks

3968 012 10 mm 30 stuks

Silicone Bait Holder
Handig instrumentje met een siliconen handvat waarmee u de haak kunt vast-
houden alsmede een gemonteerde boilienaald.

Code Inhoud
6608 003 5 stuks

Mini boilienaald
Kleine metalen naald waarmee u miniboilies op de hair kunt 
bevestigen. Uw aas zit muurvast. De snelste manier om te 
beazen.

Code Inhoud
6602 010 20 stuks

AASACCESSOIRES

Black Magic® Gold Mono
Veelzijdig Black Magic kwaliteitsnylon op handige bulkspoelen. Een gunstig 
geprijsde en betrouwbare lijn die geschikt is voor elke vismethode, zowel met 
de dobber als met de voerkorf.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2220 017 0,17 mm 680 m 2,05 kg / 4,50 lbs donkerbruin

2220 019 0,19 mm 680 m 3,00 kg / 6,60 lbs donkerbruin

2220 021 0,21 mm 640 m 3,65 kg / 8,00 lbs donkerbruin

2220 023 0,23 mm 610 m 4,35 kg / 9,60 lbs donkerbruin

2220 027 0,27 mm 490 m 5,70 kg / 12,60 lbs donkerbruin

Black Magic® Gold Braid
Gevlochten lijn voor het feedervissen in Black Magic kwaliteit. Uitstekende 
verhouding tussen prijs en kwaliteit, betrouwbaar en zeer duurzaam. Komt de 
werpafstand en de beetindicatie sterk ten goede.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2337 008 0,08 mm 150 m 3,3 kg / 7,5 lbs zwart

2337 010 0,10 mm 150 m 3,6 kg / 8 lbs zwart

2337 012 0,12 mm 150 m 4,5 kg / 10 lbs zwart
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Cenex Feeder Gum
Elastiek van hoge kwaliteit om schokken op te vangen. Veelzijdig en lijnvrien-
delijk.

Code Ø Lengte
6235 108 0,80 mm 10 m

Cenex Feeder Braid, Sinking
Zinkende gevlochten lijn. Perfect rond, zodat u direct contact heeft bij het fee-
dervissen. Een geïntegreerde teflonfiber zorgt ervoor dat de lijn zinkt.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
2225 008 0,08 mm 150 m 4,55 kg / 10,00 lbs grey/green 34,95

2225 010 0,10 mm 150 m 5,45 kg / 12,00 lbs grey/green 34,95

2225 012 0,12 mm 150 m 6,80 kg / 15,00 lbs grey/green 34,95

Cenex Low Stretch Mono
Een voor de specialist gemaakte voorgerekte lijn voor het feedervissen.  De 
ultra lage rek op deze lijn verbeterd de beetregistratie bij het vissen op afstand 
en is een makkelijker te gebruiken alternatief voor gevlochten lijnen. Schuurvast 
met een super gladde  finish.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2231 014 0,14 mm 150 m 2,10 kg / 4,60 lbs zwart

2231 016 0,16 mm 150 m 2,65 kg / 5,80 lbs zwart

2231 018 0,18 mm 150 m 3,15 kg / 6,90 lbs zwart

2231 020 0,20 mm 150 m 3,85 kg / 8,50 lbs zwart

2231 022 0,22 mm 150 m 4,85 kg / 10,70 lbs zwart

2231 024 0,24 mm 150 m 6,10 kg / 13,40 lbs zwart

2231 026 0,26 mm 150 m 7,15 kg / 15,70 lbs zwart

Cenex Classic Mono
Onze Cenex-lijn heeft zich al vele jaren bewezen en is dan ook terecht populair. 
De lijn is extra soepel en garandeert daardoor een perfecte aaspresentatie, wat 
beslist meer vis oplevert. Het is daarnaast ook een lijn die een uitzonderlijk 
grote trekkracht heeft voor zijn fijne diameter. Dé keuze van serieuze wedstrijd-
vissers.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2238 006 0,06 mm 50 m 0,45 kg / 1,00 lbs bruin

2238 007 0,07 mm 50 m 0,55 kg / 1,20 lbs bruin

2238 008 0,08 mm 50 m 0,75 kg / 1,60 lbs bruin

2238 010 0,10 mm 100 m 1,00 kg / 2,20 lbs bruin

2238 012 0,12 mm 100 m 1,55 kg / 3,40 lbs bruin

2238 014 0,14 mm 100 m 2,05 kg / 4,50 lbs bruin

2238 016 0,16 mm 100 m 2,60 kg / 5,70 lbs bruin

Cenex Hybrid Power Mono
In eerste instantie ontwikkeld voor het maken van onderlijnen en voor monta-
ges voor de vaste hengel. Deze superieure en hoogtechnologische co-polymeer-
lijn  is berekend op de veeleisende omstandigheden van de visserij op grote 
vissen. Hij is onwaarschijnlijk schuurbestendig, heeft een enorme kracht op de 
knopen en een zeer hoge trekkracht, en toch is hij opmerkelijk soepel, wat een 
perfecte aaspresentatie mogelijk maakt. Supersterk, supertaai en supersoepel.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2240 012 0,12 mm 100 m 1,70 kg / 3,70 lbs transparant

2240 014 0,14 mm 100 m 2,55 kg / 5,60 lbs transparant

2240 016 0,16 mm 100 m 3,00 kg / 6,60 lbs transparant

2240 018 0,18 mm 100 m 3,90 kg / 8,50 lbs transparant

2240 020 0,20 mm 100 m 4,20 kg / 9,20 lbs transparant

LIJN

Cenex Method Mono
Camouflagekleurige lijn (drie kleuren) die zeer duurzaam is. Ideaal voor het 
vissen met de methodfeeder, zowel tijdens wedstrijden of wanneer u op jacht 
bent naar recordvissen. Zoek niet verder wanneer u op zoek bent naar een 
betrouwbare, onopvallende lijn. Super snel zinkend!

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2241 020 0,20 mm 150 m 3,65 kg / 8,10 lbs camouflage

2241 022 0,22 mm 150 m 4,70 kg / 10,40 lbs camouflage

2241 024 0,24 mm 150 m 5,80 kg / 12,80 lbs camouflage

2241 026 0,26 mm 150 m 6,80 kg / 15,00 lbs camouflage

Cenex Feeder Mono
Een kwaliteitslijn met een speciale 'smooth surface seal' die ervoor zorgt dat je 
verder werpt, makkelijker inhaalt en hem zeer schuurvast maakt. Deze  zinken-
de lijn met een gemiddelde rek  is zeer soepel en een uitstekende keus voor de 
dobbervisserij met name voor de gemiddelde en verre afstand.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2226 014 0,14 mm 150 m 1,80 kg / 4,00 lbs zwart

2226 016 0,16 mm 150 m 2,25 kg / 5,00 lbs zwart

2226 018 0,18 mm 150 m 2,70 kg / 6,00 lbs zwart

2226 020 0,20 mm 150 m 3,35 kg / 7,40 lbs zwart

2226 022 0,22 mm 150 m 4,40 kg / 9,70 lbs zwart

2226 024 0,24 mm 150 m 5,35 kg / 11,80 lbs zwart

2226 026 0,26 mm 150 m 5,80 kg / 12,80 lbs zwart

2226 028 0,28 mm 150 m 6,20 kg / 13,70 lbs zwart

Cenex Fluoro Carbon Hook Line
Top kwaliteit Fluorocarbon lijn voor onderlijnen/leaders omdat het onzichtbaar 
is onderwater! Zo gemaakt dat het extra soepel is en een hoge trek- en knoop 
sterkte heeft.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2230 011 0,11 mm 50 m 1,25 kg / 2,70 lbs transparant

2230 013 0,13 mm 50 m 1,60 kg / 3,50 lbs transparant

2230 015 0,15 mm 50 m 2,10 kg / 4,60 lbs transparant

2230 017 0,17 mm 50 m 2,95 kg / 6,50 lbs transparant
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Cenex Line Set 1
Set inhoud: Cenex Hybrid Power Mono: 2240012, 014, 016, 018, 020 BE: 5 
spoelen, Cenex Feeder Mono: 2226018, 020, 022, 024, 026 BE: 5 spoelen, 
Cenex Low Stretch Mono: 2231018, 020, 022 BE: 5 spoelen, Cenex Clas-
sic Mono: 2238010, 012, 014 BE 5 spoelen, Cenex Feeder Braid, Sinking: 
2225010, 012  2 spoelen, Cenex Method Mono: 2241022, 024 van ieder 5 
spoelen, Display + houders.

Code Breedte Inhoud
5112 995 45 cm 94 delen

Cenex Line Set 2
Set inhoud: Cenex Classic Mono: 2238006, 007, 008, 010 van ieder 5 spoelen, 
Cenex Hybrid Power Mono: 2240012, 014, 016, 018, BE 5 spoelen, Cenex 
Feeder Mono: 2226014, 016, 018, 020, 022, 024, 026, 028 BE 5 spoelen, 
Cenex Fluoro Carbon Hook Line: 2230011, 013, 015, 017 BE 5 spoelen, display 
+ houders.

Code Breedte Inhoud
5112 996 45 cm 100 delen

Cenex Line Display
Display met houders voor Cenex lijnen.

Code Breedte
5112 999 45 cm

DISPLAYS

Sphere Beast Barbless Hook
De geliefde Sphere Beast haken zijn nu ook beschikbaar in een weerhaakloze uitvoering. Het rechte 
model, de ruime opening en het hoogwaardige Japanse staal hebben haar snel tot de nummer 1 
laten groeien, wanneer er onder moeilijke omstandigheden op sterke vissoorten zoals karper en bar-
beel gevist wordt. Als extra bijzonderheid is de Sphere Beast in de weerhaakloze uitvoering voorzien 
van een teflon laag, waarmee een zeer snel indringen in de bek van de vis gegarandeerd wordt. De 
haak heeft hierdoor een goed houvast en het aantal losschieters wordt duidelijk minder.

Code Model Haakmaat Haak gewicht Inhoud Kleur
4610 008 met bled 8 0,1778 g 15 stuks zwart nikkel

4610 010 met bled 10 0,1488 g 15 stuks zwart nikkel

4610 012 met bled 12 0,1237 g 15 stuks zwart nikkel

4610 013 met bled 13 0,1007 g 15 stuks zwart nikkel

4610 014 met bled 14 0,0808 g 15 stuks zwart nikkel

4610 016 met bled 16 0,0624 g 15 stuks zwart nikkel

4611 008 met oog 8 0,1778 g 15 stuks zwart nikkel

4611 010 met oog 10 0,1488 g 15 stuks zwart nikkel

4611 012 met oog 12 0,1237 g 15 stuks zwart nikkel

4611 013 met oog 13 0,1007 g 15 stuks zwart nikkel

4611 014 met oog 14 0,0808 g 15 stuks zwart nikkel

4611 016 met oog 16 0,0624 g 15 stuks zwart nikkel

Sphere CPF LS Barbless Hook
Deze weerhaakloze haak is absoluut allround talent voor het vissen op commercials en carpodromes. 
Door haar eivorm is de CPF LS zeer geschikt voor allerlei aassoorten zoals maden, wormen en pellets. 
Door het gebruik van hoge kwaliteit, middelzwaar Japanse staal is dit de perfecte haak voor het vis-
sen op witvis tot en met kroeskarper en karper. Dankzij de teflon coating dringt de haak zeer gemak-
kelijk in de bek van de vissen, waarmee het aantal losschieters duidelijk gereduceerd wordt. De CPF 
LS is voorzien van een bledje en is daarmee zeer geschikt voor allerlei vaste hengel-montages.

Code Model Haakmaat Haak gewicht Inhoud Kleur
4612 010 met bled 10 0,0242 g 15 stuks zwart nikkel

4612 012 met bled 12 0,0200 g 15 stuks zwart nikkel

4612 013 met bled 13 0,0170 g 15 stuks zwart nikkel

4612 014 met bled 14 0,0136 g 15 stuks zwart nikkel

4612 016 met bled 16 0,0122 g 15 stuks zwart nikkel

Sphere Haken – ontworpen door onze succesvolle Browning match- en feedervissers. De toewijding van 
Jens Koschnik speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze speciale range aan haken. 

Elk model is zo licht mogelijk ontworpen voor het doel waarvoor ze gebruikt gaat worden, terwijl de haken toch robuust genoeg zijn 
om ook de grootste specimens veilig te kunnen landen. Het geringe gewicht van de haak is essentieel om aas zo natuurlijk mogelijk 
aan te kunnen bieden.  
Het zijn fijne details die uiteindelijk naar het ultieme succes leiden! De haken worden speciaal voor Browning geproduceerd in een van 
de grootste hakenfabrieken in Japan en ze komen tegemoet aan de hoogste kwaliteitsstandaards, net zoals alle producten die de 
Sphere naam dragen. De nieuwe Sphere match- en feederhaken zijn los leverbaar of als kant-en-klare onderlijn. Browning presenteert 
daarnaast een volledig nieuw concept op het gebied van het opbergen van onderlijnen. Kant-en-klare onderlijnen worden gewikkeld 
op een spoel met een omvouwbare, beschermende rand, de haken zijn zo veilig opgeborgen en het nylon wordt beschermd tegen 
de invloeden van UV-straling. De eerste haak zit aan de bovenste uitstulping waar ze gemakkelijk gevonden kan worden. De 
daaropvolgende haken zijn gehaakt in de lus van de voorgaande onderlijn en ze kunnen zo, zonder kans op in de war raken, van 
de spoel genomen worden. Een uniek concept waarbij geen gebruik gemaakt hoeft te worden van naalden of iets dergelijks.
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Sphere Match
We produceren de matchhaak in een model dat vooral feedervissers veel gebrui-
ken. De lange haakpunt maakt dat een vis niet snel losschiet tijdens de dril. De 
haak is extreem scherp en ondanks het lage gewicht zeer robuust. Een absolute 
allrounder die eveneens te gebruiken is tijdens het vissen met de vaste hengel en 
matchhengel. Toepassing: voor het vissen met de vaste hengel/matchhengel met 
licht materiaal en voor het ultralichte feedervissen. De haken zijn geknoopt aan 
topkwaliteit nylon.

Code Ø Haakmaat Haak gewicht Onderlijnl. Breeksterkte Inhoud Kleur
4782 008 0,18 mm 8 0,23 g 100 cm 3,5 kg / 6,9 lbs 8 stuks zwart nikkel

4782 010 0,16 mm 10 0,19 g 100 cm 2,6 kg / 5,7 lbs 8 stuks zwart nikkel

4782 012 0,14 mm 12 0,16 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 stuks zwart nikkel

4782 014 0,14 mm 14 0,11 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 stuks zwart nikkel

4782 016 0,12 mm 16 0,089 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 stuks zwart nikkel

4782 018 0,1 mm 18 0,068 g 100 cm 1 kg / 2,2 lbs 8 stuks zwart nikkel

Sphere Ultra Strong
De Ultra Strong haak is onverwoestbaar! Het model komt overeen met onze 
Ultra Light haak, maar de haak is significant dikker en meer robuust. Het maakt 
de haak ideaal voor het zware feedervissen, maar sportvissers die met de vaste 
hengel op stromend water op grote vis vissen, zullen de Ultra Strong ook graag 
gebruiken. Brasem, barbeel en karper zijn geen probleem voor deze haak. Toe-
passing: voor het vissen met de vaste hengel op grote vis in snelstromend water 
en het zware feedervissen. De haken zijn geknoopt aan topkwaliteit nylon.

Code Ø Haakmaat Haak gewicht Onderlijnl. Breeksterkte Inhoud Kleur
4785 008 0,16 mm 8 0,28 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 stuks zwart nikkel

4785 010 0,16 mm 10 0,23 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 stuks zwart nikkel

4785 012 0,14 mm 12 0,18 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 stuks zwart nikkel

4785 014 0,14 mm 14 0,14 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 stuks zwart nikkel

4785 016 0,12 mm 16 0,12 g 100 cm 1,55 kg / 3,40 lbs 8 stuks zwart nikkel

4785 018 0,12 mm 18 0,094 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 stuks zwart nikkel

Sphere Feeder Ultra Lite
Deze haak is een van de scherpste en lichtste die op dit moment op de markt 
beschikbaar is. Toch is ze sterk genoeg om grotere vis mee te landen wanneer je 
bijvoorbeeld vist met de feederhengel.De ervaren wedstrijdvissers weten al lang 
dat het gewicht van de haak een belangrijke factor kan zijn om te bepalen of 
een vis het aas pakt of niet. Met onze Ultra Light haken ben je de competitie ver 
voor! Met name geschikt voor het vissen met vers-de-vase en klein aas. Toepas-
sing: voor het vissen met de vaste hengel en matchhengel met licht materiaal en 
het ultralichte feedervissen. De haken zijn geknoopt aan topkwaliteit nylon.

Code Ø Haakmaat Haak gewicht Onderlijnl. Breeksterkte Inhoud Kleur
4789 008 0,17 mm 8 0,18 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 stuks zwart nikkel

4789 010 0,14 mm 10 0,14 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 stuks zwart nikkel

4789 012 0,14 mm 12 0,12 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 stuks zwart nikkel

4789 014 0,12 mm 14 0,083 g 100 cm 1,55 kg / 3,40 lbs 8 stuks zwart nikkel

4789 016 0,12 mm 16 0,066 g 100 cm 1,55 kg / 3,40 lbs 8 stuks zwart nikkel

4789 018 0,10 mm 18 0,054 g 100 cm 1,00 kg / 2,20 lbs 8 stuks zwart nikkel

Sphere Classic
Het klassieke haakmodel voor alle situaties. Sportvissers die veel vissen met de 
vaste hengel of matchhengel zullen zeker bekend zijn met dit zeer effectieve 
haakmodel. Met de lange haaksteel kan de haak gemakkelijker verwijderd wor-
den zonder daarbij de bek van de vis te beschadigen. De haak heeft ook een vast 
plekje veroverd bij de feedervissers. Het optimale compromis wanneer je een laag 
gewicht dient te combineren met sterkte. Toepassing: allround haak voor het 
vissen met de vaste hengel, het matchvissen of licht of zwaar feedervissen. De 
haken zijn geknoopt aan topkwaliteit nylon.

Code Ø Haakmaat Haak gewicht Onderlijnl. Breeksterkte Inhoud Kleur
4793 012 0,16 mm 12 0,2 g 100 cm 2,05 kg / 5,7 lbs 8 stuks zwart nikkel

4793 013 0,14 mm 13 0,16 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 stuks zwart nikkel

4793 014 0,14 mm 14 0,113 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 stuks zwart nikkel

4793 015 0,12 mm 15 0,085 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 stuks zwart nikkel

4793 016 0,12 mm 16 0,063 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 stuks zwart nikkel

4793 018 0,1 mm 18 0,05 g 100 cm 1 kg / 2,2 lbs 8 stuks zwart nikkel

Sphere Beast
Dit onmiskenbare haakmodel is met name populair wanneer er gericht gevist 
wordt op grote vissoorten zoals karper en barbeel. Je zult altijd extreme situaties 
tegenkomen langs de waterkant die vragen om extra sterk materiaal. Wil je het 
zekere voor het onzekere nemen, vertrouw dan op onze Beast haken en de vis 
zal niet kunnen ontkomen! Toepassing: in het bijzonder voor het vissen op sterke 
vissoorten en in snelstromend water. De haken zijn geknoopt aan topkwaliteit 
nylon.

Code Ø Haakmaat Haak gewicht Onderlijnl. Breeksterkte Inhoud Kleur
4796 008 0,20 mm 8 0,67 g 100 cm 3,8 kg / 7,6 lbs 8 stuks zwart nikkel

4796 010 0,20 mm 10 0,5 g 100 cm 3,8 kg / 7,60 lbs 8 stuks zwart nikkel

4796 012 0,16 mm 12 0,39 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 stuks zwart nikkel

4796 013 0,16 mm 13 0,3 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 stuks zwart nikkel

4796 014 0,14 mm 14 0,23 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 stuks zwart nikkel

4796 016 0,14 mm 16 0,2 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 stuks zwart nikkel

HAKEN

Sphere Match
We produceren de matchhaak in een model dat vooral feedervissers veel gebrui-
ken. De lange haakpunt maakt dat een vis niet snel losschiet tijdens de dril. De 
haak is extreem scherp en ondanks het lage gewicht zeer robuust. Een absolute 
allrounder die eveneens te gebruiken is tijdens het vissen met de vaste hengel en 
matchhengel. Toepassing: voor het vissen met de vaste hengel/matchhengel met 
licht materiaal en voor het ultralichte feedervissen. De haken zijn los verkrijgbaar.

Code Haakmaat Haak gewicht Inhoud Kleur
4783 008 8 0,23 g 15 stuks zwart nikkel

4783 010 10 0,19 g 15 stuks zwart nikkel

4783 012 12 0,16 g 15 stuks zwart nikkel

4783 014 14 0,11 g 15 stuks zwart nikkel

4783 016 16 0,089 g 15 stuks zwart nikkel

4783 018 18 0,068 g 15 stuks zwart nikkel

Sphere Ultra Strong
De Ultra Strong haak is onverwoestbaar! Het model komt overeen met onze 
Ultra Light haak, maar de haak is significant dikker en meer robuust. Het maakt 
de haak ideaal voor het zware feedervissen, maar sportvissers die met de vaste 
hengel op stromend water op grote vis vissen, zullen de Ultra Strong ook graag 
gebruiken. Brasem, barbeel en karper zijn geen probleem voor deze haak. Toe-
passing: voor het vissen met de vaste hengel op grove vis in snelstromend water 
en het zware feedervissen.  De haken zijn los verkrijgbaar.

Code Haakmaat Haak gewicht Inhoud Kleur
4786 008 8 0,28 g 15 stuks zwart nikkel

4786 010 10 0,23 g 15 stuks zwart nikkel

4786 012 12 0,18 g 15 stuks zwart nikkel

4786 014 14 0,14 g 15 stuks zwart nikkel

4786 016 16 0,12 g 15 stuks zwart nikkel

4786 018 18 0,094 g 15 stuks zwart nikkel

Sphere Feeder Ultra Lite
Deze haak is een van de scherpste en lichtste die op dit moment op de markt 
beschikbaar is. Toch is ze sterk genoeg om grotere vis mee te landen wanneer je bij-
voorbeeld vist met de feederhengel. De ervaren wedstrijdvissers weten al lang dat het 
gewicht van de haak een belangrijke factor kan zijn om te bepalen of een vis het aas 
pakt of niet. Met onze Ultra Light haken ben je de competitie ver voor! Met name 
geschikt voor het vissen met vers-de-vase en klein aas. Toepassing: voor het vissen 
met de vaste hengel en matchhengel met licht materiaal en het ultralichte feedervis-
sen. De haken zijn los verkrijgbaar.

Code Haakmaat Haak gewicht Inhoud Kleur
4790 008 8 0,18 g 15 stuks zwart nikkel

4790 010 10 0,14 g 15 stuks zwart nikkel

4790 012 12 0,12 g 15 stuks zwart nikkel

4790 014 14 0,083 g 15 stuks zwart nikkel

4790 016 16 0,066 g 15 stuks zwart nikkel

4790 018 18 0,054 g 15 stuks zwart nikkel
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Sphere Classic
Het klassieke haakmodel voor alle situaties. Sportvissers die veel vissen met de 
vaste hengel of matchhengel zullen zeker bekend zijn met dit zeer effectieve 
haakmodel. Met de lange haaksteel kan de haak gemakkelijker verwijderd wor-
den zonder daarbij de bek van de vis te beschadigen. De haak heeft ook een vast 
plekje veroverd bij de feedervissers. Het optimale compromis wanneer je een laag 
gewicht dient te combineren met sterkte. Toepassing: allround haak voor het 
vissen met de vaste hengel, het matchvissen of licht of zwaar feedervissen. De 
haken zijn los verkrijgbaar.

Code Haakmaat Haak gewicht Inhoud Kleur
4794 012 12 0,2 g 15 stuks zwart nikkel

4794 013 13 0,16 g 15 stuks zwart nikkel

4794 014 14 0,113 g 15 stuks zwart nikkel

4794 015 15 0,085 g 15 stuks zwart nikkel

4794 016 16 0,063 g 15 stuks zwart nikkel

4794 018 18 0,05 g 15 stuks zwart nikkel

Sphere Beast
Dit onmiskenbare haakmodel is met name populair wanneer er gericht gevist 
wordt op grote vissoorten zoals karper en barbeel. Je zult altijd extreme situaties 
tegenkomen langs de waterkant die vragen om extra sterk materiaal. Wil je het 
zekere voor het onzekere nemen, vertrouw dan op onze Beast haken en de vis 
zal niet kunnen ontkomen! Toepassing: in het bijzonder voor het vissen op sterke 
vissoorten en in snelstromend water. De haken zijn los verkrijgbaar.

Code Haakmaat Haak gewicht Inhoud Kleur
4797 008 8 0,67 g 15 stuks zwart nikkel

4797 010 10 0,5 g 15 stuks zwart nikkel

4797 012 12 0,39 g 15 stuks zwart nikkel

4797 013 13 0,3 g 15 stuks zwart nikkel

4797 014 14 0,23 g 15 stuks zwart nikkel

4797 016 16 0,2 g 15 stuks zwart nikkel

HAKEN

Feeder Method onderlijn met pellet band

Korte onderlijnen voor het vissen met ‘the method’, gemaakt van Cenex nylon. 
De robuuste Mustad haak is zelfs sterk genoeg voor hard vechtende karpers. Met 
een pellet bandje aan de hair. Haak: Mustad 60342NP-BR.

Code Ø Haakmaat Onderlijnl. Breeksterkte Inhoud Kleur
4706 010 0,22 mm 10 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 stuks brons

4706 012 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,5 kg 8 stuks brons

4706 014 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 stuks brons

4706 016 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 stuks brons

4706 018 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,3 kg 8 stuks brons

Feeder Method onderlijn met boilienaald

Korte onderlijnen voor het vissen met ‘the method’, gemaakt van Cenex nylon. 
De robuuste Mustad haak is zelfs sterk genoeg voor hard vechtende karpers. Met 
een pellet bandje aan de hair. Haak: Mustad 60342NP-BR.

Code Ø Haakmaat Onderlijnl. Breeksterkte Inhoud Kleur
4706 110 0,22 mm 10 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 stuks brons

4706 112 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,5 kg 8 stuks brons

4706 114 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 stuks brons

4706 116 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 stuks brons

4706 118 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,3 kg 8 stuks brons

Feeder Trophy Fish onderlijn
Als het groter moet bij het feederen, dan is deze Mustadhaak met speciale 
madenclip een ideale bondgenoot. Haak: Mustad 60346NP-BR.

Code Ø Haakmaat Onderlijnl. Breeksterkte Inhoud Kleur
4711 010 0,25 mm 10 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 stuks brons

4711 012 0,22 mm 12 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 stuks brons

4711 014 0,22 mm 14 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 stuks brons

Feeder Leader Method Push Stop
Korte onderlijnen voor het vissen met ‘the method’, gemaakt van Cenex nylon. 
Met een stoppertje op de hair om het monteren van het aas te vereenvoudigen. 
Weerhaakloos. Geleverd met een speciale aasnaald.

Code Ø Haakmaat Onderlijnl. Breeksterkte Inhoud Kleur
4704 012 0,22 mm 12 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 stuks brons

4704 014 0,22 mm 14 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 stuks brons

4704 016 0,22 mm 16 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 stuks brons

4704 018 0,22 mm 18 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 stuks brons
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Feeder Leader Method Push Stop
Korte onderlijnen voor het vissen met ‘the method’, gemaakt van Cenex nylon. 
Met een stoppertje op de hair om het monteren van het aas te vereenvoudigen. 
Weerhaakloos. Geleverd met een speciale aasnaald.

Code Ø Haakmaat Onderlijnl. Breeksterkte Inhoud Kleur
4707 010 0,22 mm 10 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 stuks brons

4707 012 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,40 kg 6 stuks brons

4707 014 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 3,0 kg 6 stuks brons

4707 016 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 3,0 kg 6 stuks brons

4707 018 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,30 kg 6 stuks brons

Feeder Leader Method Power Pellet Band
Korte onderlijnen voor het vissen met ‘the method’, gemaakt van Cenex nylon. 
Met een pellet band aan de hair zodat het aas gemakkelijk te bevestigen is. 
Voorzien van bijzonder sterke Mustadhaken.

Code Ø Haakmaat Onderlijnl. Breeksterkte Inhoud Kleur
4708 010 0,25 mm 10 10 cm 12 lbs / 5,00 kg 6 stuks brons

4708 012 0,22 mm 12 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 stuks brons

4708 014 0,22 mm 14 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 stuks brons

4708 016 0,20 mm 16 10 cm 7,5 lbs / 3,40 kg 6 stuks brons

Feeder Leader Big Fish FC
Allround feederonderlijnen met stevige Mustad-haken aan onzichtbaar fluorocar-
bon. Ideaal voor brasem en andere zoetwatervissen. Haken: Mustad 60345NP-BR.

Code Ø Haakmaat Onderlijnl. Breeksterkte Inhoud Kleur
4705 212 0,19 mm 12 60 cm 2,7 kg / 6,0 lbs 5 stuks brons

4705 214 0,16 mm 14 60 cm 1,90 kg / 4,0 lbs 5 stuks brons

4705 216 0,14 mm 16 60 cm 1,45 kg / 3,0 lbs 5 stuks brons

Braid Feeder Leader Method Push Stop
Korte methodonderlijnen die vervaardigd zijn van ultrasoepele gevlochten lijn. 
Met een push stop op de hair zodat het aas gemakkelijk bevestigd kan worden. 
Haken zonder weerhaken.

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Breeksterkte Inhoud Kleur
4720 012 6 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 stuks brons

4720 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 stuks brons

4720 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 stuks brons

Braid Feeder Leader Method Boilie Needle
Korte methodonderlijnen die vervaardigd zijn van ultrasoepele gevlochten lijn. 
Met een boilieboortje op de hair zodat het aas gemakkelijk bevestigd kan wor-
den. Zeer stevige Mustad haken.

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Breeksterkte Inhoud Kleur
4721 012 6 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 stuks brons

4721 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 stuks brons

4721 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 stuks brons

HAKEN

Braid Feeder Leader Method Pellet Band
Korte methodonderlijnen die vervaardigd zijn van ultrasoepele gevlochten lijn. 
Met een pelletband aan de hair zodat het aas gemakkelijk bevestigd kan worden. 
Zeer stevige Mustad haken.

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Breeksterkte Inhoud Kleur
4722 012 6 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 stuks brons

4722 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 stuks brons

4722 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 stuks brons
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Black Magic® Method Feeder
Methodvoerkorven voor de prijsbewuste sportvisser, in gewichten van 20, 30 of 
50 gram. Een nieuw model met een groter contactoppervlak.

Code Gewicht
6680 020 20 g

6680 030 30 g

6680 050 50 g

Black Magic® Method Feeder Set
In-line, vrij schuivende methodvoerkorvenset bestaande uit twee platte voerkor-
ven van 20 gram en twee van 30 gram. Wordt geleverd met een passende mal 
voor uw favoriete methodvoer. Op de achterkant  van de verpakking vindt u 
foto’s en gebruiksaanwijzingen.

Code Inhoud
6680 999 4 stuks

Hydrus Method Feeder
Een innovatieve ‘open’ method feeder die het aas stevig vasthoudt tijdens 
het werpen, maar geen belemmeringen heeft waarin het haakaas kan blijven 
hangen of waarachter het verstopt kan raken. Elke keer opnieuw een perfecte 
presentatie.

Code Lengte Breedte Gewicht
6607 020 6,0 cm 3 cm 20 g

6607 030 6,0 cm 3 cm 30 g

6607 050 6,0 cm 3 cm 50 g

6607 080 6,0 cm 3 cm 80 g

Hydrus Method Feeder Mould
Passend vormpje om grondvoer op maat te maken voor de Browning Method 
Feeder. Gemaakt van flexibel siliconen.

Code
6607 999

Hydrus Metal Method Feeder
De ideale Long Distance Feeder, compact model, metalen lichaam en perfect 
geplaatste metalen richels voor een goed houvast van het lokvoer tijdens de 
worp en een snel vrijkomen ervan in het water. De passende feedermal hierbij 
is de Hydrus Method Mould,  art. nr. 6607999.

Code Gewicht
6635 030 30 g

6635 040 40 g

6635 060 60 g

FEEDER

Pellet Feeder
De nieuwe Browning Pellet Feeder is verkrijgbaar in twee formaten. Omdat bij 
deze feeder het haakaas beschermd ligt in het binnenste van de feeder, is het 
zeer geschikt voor het vissen op wateren met veel waterplanten of ook op een 
modderige bodem. Door de grote openingshoek worden de pellets zeer snel 
vrijgegeven. Dankzij de compacte vorm, kun je deze feeder precies en ver wer-
pen. De korpus is zo ontworpen dat het water er vrij door kan stromen, zodat 
er bij het binnendraaien weinig tegendruk ontstaat.

Code Lengte Maat Gewicht
6699 015 2,9 cm M 15 g

6699 021 2,9 cm M 20 g

6699 031 2,9 cm M 30 g

6699 020 3,5 cm L 20 g

6699 030 3,5 cm L 30 g

6699 050 3,5 cm L 50 g

Streamline Window Feeder
De Steamline Window Feeder is een belangrijke update van Browning’s origi-
nele en innovatieve window feeder. Een langdurige ontwikkel- en testperiode 
door Bob Nudd heeft geresulteerd in een nieuwe vorm van de koker en een 
vaste deksel, waardoor deze voerkorf zich nog beter laat werpen en terug bin-
nendraaien dan de originele versie. De Streamline heeft een grotere opening en 
een nieuwe manier van lood bevestigen, zonder een centrale kolom, waardoor 
je er zeker van kunt zijn dat de voerkorf telkens snel en compleet geleegd 
wordt. Snel te vullen, gemakkelijk te werpen, snel te legen en met snelheid 
binnen te draaien, het meest efficiënte ontwerp voerkorf dat beschikbaar is. 
Beschikbaar in drie kokerformaten, elk in een range van de populairste werp-
gewichten.

Code Lengte Ø Maat Gewicht
6550 015 42 mm 20 mm S 15 g

6550 020 42 mm 20 mm S 20 g

6550 030 42 mm 20 mm S 30 g

6551 020 47,5 mm 23 mm M 20 g

6551 035 47,5 mm 23 mm M 35 g

6551 050 47,5 mm 23 mm M 50 g

6552 020 55 mm 28 mm L 20 g

6552 035 55 mm 28 mm L 35 g

6552 050 55 mm 28 mm L 50 g

6552 070 55 mm 28 mm L 70 g

Onverwoestbare RVS-uit-
voering!

Speed Baiter
Een variant op de klassieke speed feeder maar dan met grotere mazen, die 
ervoor zorgt dat het voer zeer snel loskomt. Ideaal voor dagen waarop u snel 
beet krijgt.

Code Lengte Ø Gewicht
6636 030 3,4 cm 2,6 cm 30 g

6636 040 3,4 cm 2,6 cm 40 g

6636 050 3,4 cm 2,6 cm 50 g

6636 060 3,4 cm 2,6 cm 60 g

6636 070 3,4 cm 2,6 cm 70 g

6636 080 3,4 cm 2,6 cm 80 g
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Extreem stevig dankzij het 
ingegoten lood

Wire Match Feeder
Deze kooivormige ijzeren korven zijn praktisch onverwoestbaar. Het ijzerdraad 
en de lus werden in het lood gesmolten zodat deze feeder één geheel vormt 
en dus niet uiteen kan vallen. Perfect om vaak mee te werpen of als er veel 
obstakels op de stek liggen.

Code Lengte Ø Gewicht
6662 010 4,0 cm 4,0 cm 10 g

6662 020 4,0 cm 4,0 cm 20 g

6662 021 4,5 cm 4,5 cm 20 g

6662 030 4,0 cm 4,0 cm 30 g

6662 031 4,5 cm 4,5 cm 30 g

6662 040 4,0 cm 4,0 cm 40 g

6662 041 4,5 cm 4,5 cm 40 g

6662 042 6,0 cm 6,0 cm 40 g

6662 051 4,5 cm 4,5 cm 50 g

6662 061 4,5 cm 3,0 cm 60 g

6662 062 6,0 cm 6,0 cm 60 g

6662 082 6,0 cm 6,0 cm 80 g

6662 102 6,0 cm 6,0 cm 100 g

Onverwoestbare RVS-uit-
voering!

Specialist Feeder
Speciale korf voor stromend water. Het platte ontwerp zorgt ervoor dat het 
lood zeer goed op de bodem blijft liggen. Daardoor kan de visser met lichtere 
gewichten uit de voeten dan normaal.

Code Lengte Ø Gewicht
6667 020 3,0 cm 3,0 cm 20 g

6667 030 3,0 cm 3,0 cm 30 g

6667 040 3,0 cm 3,0 cm 40 g

6667 041 5,0 cm 5,0 cm 40 g

6667 050 3,0 cm 3,0 cm 50 g

6667 051 5,0 cm 5,0 cm 50 g

6667 060 3,0 cm 3,0 cm 60 g

6667 061 5,0 cm 5,0 cm 60 g

Onverwoestbare RVS-uit-
voering!

Specialist Feeder
Speciale korf voor stromend water. Het platte ontwerp zorgt ervoor dat het 
lood zeer goed op de bodem blijft liggen. Daardoor kan de visser met lichtere 
gewichten uit de voeten dan normaal.

Code Lengte Ø Gewicht
6667 080 3,0 cm 3,0 cm 80 g

6667 081 5,0 cm 5,0 cm 80 g

6667 101 5,0 cm 5,0 cm 100 g

6667 121 5,0 cm 5,0 cm 120 g

6667 141 5,0 cm 5,0 cm 140 g

Landi Feeder
Een lichte korf uit RVS, bedoeld voor de visserij op ondiep water en korte 
afstand.

Code Lengte Ø Gewicht
6609 005 2,5 cm 2,0 cm 5 g

6609 008 2,5 cm 2,0 cm 8 g

6609 010 2,5 cm 2,0 cm 10 g

6609 015 2,5 cm 2,0 cm 15 g

6609 020 2,5 cm 2,0 cm 20 g

Xenos J-25 Feeder Slow Sinking
Identiek aan de Xenos Feeder, maar met één grote vernieuwing: u kunt de 
zinksnelheid van deze korf zelf bepalen! Zo kunt u vanaf nu ook vissen van-
gen die net onder de oppervlakte of op half water zwemmen. Dat is volstrekt 
ondenkbaar met traditionele korven. De Xenos Slow Sinking Feeder laat u toe 
om vissen te vangen, in welke waterlaag ze zich ook ophouden! Deze methode 
is extreem effectief bij de moderne visserij op karpervijvers. Onderaan de korf 
is een drijver, in plaats van lood, gemonteerd. Daarin vindt u een kleine, afsluit-
bare opening waarin u loodhageltjes kunt doen om uw korf langzaam of juist 
snel te laten zakken. Wanneer u er geen loodhagels in stopt, dan blijft de korf 
drijven.

Code Lengte Ø Gewicht
6695 012 2,1 cm 2,5 cm 12,5 g

6696 012 2,4 cm 2,8 cm 12,5 g

6697 012 3,0 cm 3,2 cm 12,5 g

FEEDER

Xenos J-25 Feeder
Om succesvol te zijn op koude, winterse en/of moeizame dagen, is het belang-
rijk om vis niet te overvoeren. Speciaal daarvoor hebben wij onze Xenos Feeder 
in een kleinere uitvoering gemaakt. Naast deze tactische voordelen, werpt deze 
mini-feeder als een raket door het water en geeft ook minder weerstand bij het 
binnen draaien dan zijn grotere broertje.

Code Lengte Ø Gewicht
6695 030 2,1 cm 2,5 cm 30 g

6695 040 2,1 cm 2,5 cm 40 g

6695 050 2,1 cm 2,5 cm 50 g

6695 060 2,1 cm 2,5 cm 60 g

6695 080 2,1 cm 2,5 cm 80 g

Xenos J-28 Feeder
Nu met grotere opening aan onderzijde. Deze plastic speed-feeder kun je ver 
werpen en biedt veel flexibiliteit aan de waterkant. Het aerodynamisch gevorm-
de lood kun je namelijk binnen een handomdraai vervangen. Dankzij het 
innovatieve ontwerp kun je een grote hoeveelheid los aas in de Xenos Feeder 
brengen, zonder dat dit tijdens de worp verloren gaat! Een speciaal slot aan de 
onderzijde van de korf helpt om het aas snel op de bodem snel vrij te geven.

Code Lengte Ø Gewicht
6696 030 2,4 cm 2,8 cm 30 g

6696 040 2,4 cm 2,8 cm 40 g

6696 050 2,4 cm 2,8 cm 50 g

6696 060 2,4 cm 2,8 cm 60 g

6696 080 2,4 cm 2,8 cm 80 g

Xenos J-32 Feeder
Nu met grotere opening aan onderzijde. Tijdens de warmere maanden moet je 
soms veel bijvoeren om vis op je stek aan het azen te houden. In die situaties 
is de grote Xenos Feeder je geheime wapen. Er is haast geen enkele andere 
speedkorf te vinden die je zoveel voerruimte geeft. Op veel wateren is een 
agressieve voertactiek met de feeder de beste tactiek om vis snel op je stek te 
trekken  op deze wijze kun je tijdens wedstrijden je ook onderscheiden van de 
concurrentie.

Code Lengte Ø Gewicht
6697 030 3,0 cm 3,2 cm 30 g

6697 040 3,0 cm 3,2 cm 40 g

6697 050 3,0 cm 3,2 cm 50 g

6697 060 3,0 cm 3,2 cm 60 g

6697 080 3,0 cm 3,2 cm 80 g
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B87B86

Big Pit Inline Feeder
Bijzonder grote swimfeeders met grote gaten. Interne richels zorgen ervoor dat 
het grondvoer stevig vastzit. Inline montage.

Code Lengte Ø Maat Gewicht Inhoud
6621 220 3 cm 2,5 cm M 20 g 1 stuks

6621 225 3 cm 2,5 cm M 25 g 1 stuks

6621 230 3 cm 2,5 cm M 30 g 1 stuks

6621 240 3 cm 2,5 cm M 40 g 1 stuks

Big Pit Standard Feeder
Bijzonder grote swimfeeder met grote gaten. Interne richeltjes zorgen ervoor 
dat het grondvoer goed vast zit. Materiaal: Plastic

Code Lengte Ø Maat Gewicht Inhoud
6621 020 3 cm 2,5 cm M 20 g 1 stuks

6621 025 3 cm 2,5 cm M 25 g 1 stuks

6621 030 3 cm 2,5 cm M 30 g 1 stuks

6621 040 3 cm 2,5 cm M 40 g 1 stuks

6621 050 3 cm 2,5 cm M 50 g 1 stuks

Big Pit Large Feeder
Bijzonder grote swimfeeder met grote gaten. Interne richeltjes zorgen ervoor 
dat het grondvoer goed vast zit. Materiaal: Plastic

Code Lengte Ø Maat Gewicht Inhoud
6621 120 4 cm 3 cm XL 20 g 1 stuks

6621 125 4 cm 3 cm XL 25 g 1 stuks

6621 130 4 cm 3 cm XL 30 g 1 stuks

6621 150 4 cm 3 cm XL 50 g 1 stuks

6621 160 4 cm 3 cm XL 60 g 1 stuks

Big Pit Mini Feeder
De kleinere versie van de grote broer: topklasse plastic voerkorf met grote 
gaten. Interne randen zorgen ervoor dat het lokvoer goed vast zit.

Code Lengte Gewicht
6621 315 2,4 cm 15 g

6621 320 2,4 cm 20 g

6621 325 2,4 cm 25 g

6621 330 2,4 cm 30 g

6621 340 2,4 cm 40 g

New smaller sizes 
added

Window Feeder UKWF
Een nieuwere versie van onze bekende Window Feeder. Vul de korf met 
maden, sluit het venstertje en u bent klaar om te werpen! Doordat de korf zo 
is ontwikkeld dat het gewicht onderaan zit, kunt u makkelijk én accuraat wer-
pen, en ook kunnen de maden snel ontsnappen zodra de korf op de bodem 
ligt.

Code Lengte Ø Maat Gewicht Inhoud
6628 020 5,0 cm 2,6 cm L 20 g 1 stuks

6628 035 5,0 cm 2,6 cm L 35 g 1 stuks

6628 050 5,0 cm 2,6 cm L 50 g 1 stuks

6628 135 3,8 cm 2,2 cm M 35 g 1 stuks

6628 145 3,8 cm 2,2 cm M 45 g 1 stuks

FEEDER

Window Feeder CWF
Een tweede, veelzijdige versie van onze Window Feeder, waarbij het venster 
permanent open is. Vul de korf met aas, sluit het venster met behulp van voer 
en werp. De buis heeft nog een tweede venstertje dat geopend kan worden als 
u wilt dat het voer sneller vrijkomt.

Code Lengte Ø Gewicht Inhoud
6629 020 5,0 cm 2,6 cm 20 g 1 stuks

6629 035 5,0 cm 2,6 cm 35 g 1 stuks

6629 050 5,0 cm 2,6 cm 50 g 1 stuks

6629 070 5,0 cm 2,6 cm 70 g 1 stuks

Beschikbaar in displaydozen voor op 
de toonbank - zie volgende bladzijde

Window Feeder Classic
Een verbeterde versie van onze klassieke en gepantenteerde Window Feeder. 
Kan op twee manieren gebruikt worden: door de korf te vullen met maden en 
dan het venstertje te sluiten, of door hem te vullen met partikels en dan het 
venstertje te sluiten met wat grondvoer. Verre en precieze worpen zijn mogelijk 
dankzij het feit dat het gewicht onderaan geplaatst is. Materiaal: Plastic

Code Lengte Gewicht Kleur
6622 020 4,4 cm 20 g groen

6623 035 5,3 cm 35 g groen

6623 050 5,3 cm 50 g groen

6624 035 5,8 cm 35 g groen

6624 050 5,8 cm 50 g groen

Window Feeder Set
Inhoud: elk 20x 6622 020, 6623 035, 6623 050, 6624 035, 6624 050 Materi-
aal: Plastic

Code Kleur
6624 999 groen
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B89B88

Micro Shot Dispenser
Code Maat Gewicht
6010 010 10 0,040 g

6010 009 9 0,056 g

6010 008 8 0,070 g

6010 007 7 0,088 g

6010 006 6 0,112 g

6010 005 5 0,135 g

6010 004 4 0,177 g

6010 003 3 0,221 g

6010 002 2 0,271 g

6010 001 1 0,295 g

6010 000 0 0,390 g

6010 200 2/0 0,425 g

6010 300 3/0 0,470 g

6010 400 4/0 0,677 g

6010 500 AAA 0,690 g

6010 600 SG 1,180 g

6010 800 SSG 1,770 g

Loodhagelassortiment
7 maten, 8 tot SSG.

Code Model
6010 998 Match

Loodassortiment
5 maten, n° 12 tot n° 8.

Code Model
6010 999 Micro

loodvrij

Peilloodset 8, 15, 20g

Handige set van drie van de meeste courante 
peilloodjes in loodvrij materiaal, met een plastic 
onderdeel dat de haken beschermt terwijl u aan 
het peilen bent.

Code
6036 999

Round Rig Wallet
Een alternatieve manier om onderlijntjes op te 
bergen zonder ze te kinken of in de knoop te 
krijgen, hoe lang of hoe kort ze ook zijn. Ronde 
EVA-klosjes, opgeborgen in een harde koker met 
een dichtritsbare Cordura-hoes errond zodat de 
lijn niet blootgesteld is aan de elementen.

Code Lengte Ø
8518 027 220 mm 45 mm

LOODHAGELS

Push Stops M
Een handig en populair hulpmiddel waarmee u 
snel miniboilies, pellets of partikels op hair-monta-
ges kunt rijgen.

Code Lengte Kleur
6608 001 7 mm transparant

6608 002 9 mm transparant

Connector Kraal
Code Maat Inhoud Kleur
3371 001 medium 10 stuks groen

3371 002 large 10 stuks groen

Push Stop Needle
Een handig instrument om push-stoppers door 
het aas te krijgen.

Code Lengte Ø Inhoud
6602 040 3 cm 1 mm 1 stuks

Push Stop Drill
Een handig instrument om harde aassoorten voor 
te boren, zodat u er een push-stopper door kunt 
krijgen.

Code Lengte Ø Inhoud
6602 041 3 cm 1,5 mm 1 stuks

Xitan Super stopper ovaal
Code Maat Inhoud
3155 005 M 10 stuks

3155 006 L 10 stuks

Peg Cleaner
Slim loodje met twee sikkels. Zo kan de visser 
met behulp van een werphengel gemakkelijk de 
waterplanten op zijn stek verwijderen.

Code Model Gewicht Inhoud
6668 080 M 80 g 1 stuks

6668 120 L 120 g 1 stuks

King Feeder Micro Swivels
Zeer kleine en onopvallende tonwartels die voor 
veel vistechnieken gebruikt kunnen worden.

Code Maat Breeksterkte Inhoud
6200 001 8 19 kg 20 stuks

6200 002 10 14 kg 20 stuks

6200 003 12 9 kg 20 stuks

6200 004 14 4 kg 20 stuks

Feeder Link Pro
Professionele feedermontage die de visser toestaat 
om snel van voerkorf te wisselen.

Code Model Lengte Inhoud
6690 001 S 9 cm 3 stuks

6690 002 SM 9 cm 3 stuks

Easy Swap wartel
Handig systeem om dobbers te bevestigen, met 
al gemonteerde stoppertjes. U hoeft dit  enkel op 
de lijn te schuiven en u bent klaar om te vissen. 
Perfect voor het vissen met wagglers.

Code Lengte Inhoud
6147 001 27 mm / 17 mm 5 stuks
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B91B90

Instant Snap wartel
Verbindingswartels die veel toepassingsmogelijk-
heden hebben, waaronder het snel omwisselen 
van korven en ‘bombs’.

Code Lengte Inhoud
6147 002 22 mm / 17 mm 5 stuks

Specialist Fee-
der Rig

Perfecte feedermontage, ontwikkeld door de spe-
cialisten van ons Deense Browning Team. Gooit 
nooit meer in de war. Korven kunnen nu in een 
oogwenk worden vervangen.

Code
6619 002

Feeder Rig I
Een schokopvanger, die speciaal ontworpen werd 
door het Browning Team

Code
6619 001

Feeder Connector Swivel

Een uitstekende wartel speciaal ontworpen voor 
het feedervissen. Licht en onopvallend, de wartel 
maakt het mogelijk binnen enkele seconden van 
voerkorf te wisselen. Met haar speciale ontwerp 
fungeert ze ook als afhouder zodat de onderlijn 
minder snel in de war raakt rond de rest van de 
montage.

Code Lengte Inhoud
6201 001 10 mm 5 stuks

6201 002 12 mm 5 stuks

SPECIALE LODEN

Digitale wedstrijdweegschaal
Het accuraat en betrouwbaar wegen van de 
vangst is een onmisbaar onderdeel van elke wed-
strijd. Dankzij deze Browning digitale weegschaal 
wordt dat voortaan een fluitje van een cent. Bat-
terijen: 2x AAA (niet inbegrepen)

Code Interval Weegbereik Adv. pr. €
9890 013 5 g 25 kg 39,95

Snelwisselwartel
Speciale wartels voor wagglermontages. De lijn 
loopt via een SIC-inlegringetje.

Code Lengte Maat Inhoud
6143 001 22 mm small 5 stuks

6143 002 24 mm medium 5 stuks

Feeder-Rig II
Deze lus met een gedraaide lijn vormt een beproefd systeem dat ervoor zorgt dat 
de lijn niet in de war raakt als u met de feeder vist.

Code Ø
6620 001 2,5 mm

Onthaker
Buigzame en zeer effectieve onthaker in kunst-
stof.

Code Lengte
6300 001 19 cm

Knopenlosser en hakensteker

Het is niet moeilijk om een voorslag te knopen… 
maar weer losmaken is vaak een ander verhaal. 
Met dit instrumentje gaat dat in een wip. De per-
fecte Browning onthaker zit er ook bij!

Code
6325 001

Hook Slave II hakenknoper
Een wonder machientje!: een hook tyer op bat-
terijen , Hiermee bespaart u uren gepruts aan de 
waterkant. Zorgt voor perfect gelegde knopen. 
Werkt met twee (niet meegeleverde) AAA-bat-
terijtjes. Iedere knoop, iedere haak,  altijd goed. 
Batterijen: 2x AAA (niet inbegrepen)

Code Inhoud Adv. pr. €
9912 004 1 stuks 54,95

Code
9890 015

Visteller
Een opschroefbare variant die 
stevig gemonteerd kan worden 
op een bank stick, zitkist en 
platform.

Code
9890 010

Visteller
Essentieel als u precies moet 
bijhouden hoeveel vissen er in 
uw leefnet zitten, of hoe zwaar 
de vis in het net is. Vooral in het 
Verenigd Koninkrijk kunt u dit 
toestelletje niet missen omdat daar 
slecht een beperkt aantal vissen in 
een net mag worden bewaard.

Lusknoper
Een gemakkelijke manier om sterke lussen te maken aan voorslagen die altijd 
precies even groot zijn.

Code
6325 013

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6147002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6619002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6619001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6201001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6201002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9890013&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6143001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6143002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6620001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6300001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6325001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9912004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9890015&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9890010&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6325013&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9890013&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9912004&type=manual&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6325013&type=gallery&locale=DE


B93B92

groen blauw purper oranje

Lengte Ø groen blauw purper oranje
6,00 m 1,4 mm 6348 010
6,00 m 1,8 mm 6348 014
6,00 m 2,2 mm 6348 018
6,00 m 2,6 mm 6348 020

Black Magic® Gold Power Elastic
Black Magic® Gold Power massief elastiek. Vooral goed voor het vissen op grotere vis op wateren 
met veel obstakels. Pure latex. Black Magic® kwaliteit en valentie.

blauw groenfluo geel zwart oranje

Lengte Ø blauw fluo geel zwart oranje groen
3,00 m 2,3 mm 6349 010
3,00 m 2,7 mm 6349 014
3,00 m 3,1 mm 6349 018
3,00 m 3,5 mm 6349 022
3,00 m 4,0 mm 6349 025

Black Magic® Gold Hollow Elastic
Black Magic® Gold Power hol elastiek. Veel rek, om de vis veilig te kunnen landen. Pure latex. Black Magic® kwaliteit en valentie.

paars

groen

blauw

oranje

geel

rood

wit

lichtblauw

Lengte Ø Rating paars blauw geel wit groen oranje rood lichtblauw
3 m 1,70 mm 4+ 6085 001
3 m 1,90 mm 6+ 6085 002
3 m 2,10 mm 8+ 6085 003
3 m 2,30 mm 10+ 6085 004
3 m 2,50 mm 12+ 6085 005
3 m 2,70 mm 14+ 6085 006
3 m 3,10 mm 18+ 6085 007
3 m 3,50 mm 20+ 6085 008
3 m 4,00 mm 25+ 6085 009

Stretch 7 Hollow Pole Elastic
Het beste holle elastiek op de markt. Dit 
100% natuurlijk latex elastiek  is van bij-
zonder hoge kwaliteit en kan uitrekken tot 
7 keer zijn oorspronkelijke lengte. Het is 
perfect rond met een kleine interne opening 
zodat er geen luchtbellen in kunnen komen. 
De buitenkant is zo bewerkt dat het elastiek 
bijzonder soepel door de top gaat. Leverbaar 
in de 8 meest gebruikte diameters zodat u 
als vaste-hengelvisser alle mogelijke situaties 
aan de waterkant aankunt, alsmede in 2 
nieuwe extra-dikke diameters die zelfs de 
allergrootste vissen kunnen temmen.

limoengroen

jagergroen

oranje

rocket red

paars

blue/pearl

Lengte Ø Rating limoengroen oranje paars blue/pearl jagergroen rocket red
3 m 1,30 mm 3-5 6350 001
3 m 1,50 mm 5-7 6350 002
3 m 1,90 mm 7-9 6350 003
3 m 2,30 mm 9-13 6350 004
3 m 2,70 mm 13-17 6350 005
3 m 3,00 mm 17-21 6350 006

Xitan Microbore Pole Elastic
Xitan Microbore elastiek heeft grote voordelen ten opzichte van conven-
tioneel hol elastiek. Dankzij een dunnere opening is Xitan Microbore tot 
30% dunner en lichter, zonder aan rekkracht (7x) in te boeten.  Micro-
bore doet zijn werk soepeler wanneer het belast wordt, omdat het niet 
afgeplat wordt bij de bush. Het materiaal bleek ook duurzamer te zijn. 
De dunne maten zijn ideaal voor witvis en F1 elastiek.

ELASTIEK
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Dacron Connector
Een zeer compacte connector van dacron voor vaste hengels, met felgekleurde, 
tulpvorminge kraaltjes van zacht rubber die zelfs de allerdikste knopen in het 
elastiek bedekken.

Code Inhoud
6008 013 4 stuks

PTFE Pulla stopkraaltjes
Stopkraaltjes voor elastiek, met een ‘bush guide’ in Teflon. Onmisbaar voor alle 
puller-toppen. De diameter van de stopkraal moet ongeveer 0,5-1 mm kleiner 
zijn dan de diameter van het elastiek. Bijvoorbeeld, een 1.6mm stopkraal wordt 
gebruikt bij een 2.3 mm hol elastiek.

Code Ø Inhoud
6189 001 10,00 mm / 1,90 mm 3 stuks

6189 002 10,00 mm / 2,30 mm 3 stuks

6189 003 10,00 mm / 2,60 mm 3 stuks

6189 004 10,00 mm / 3,00 mm 3 stuks

6189 005 10,00 mm / 3,50 mm 3 stuks

6189 006 10,00 mm / 4,00 mm 3 stuks

6189 010 10,00 mm / 1,00 mm 3 stuks

6189 011 10,00 mm / 1,30 mm 3 stuks

6189 012 10,00 mm / 1,60 mm 3 stuks

Medium past perfect op 
Browning topsets

Bung-Set
Stoppers waarmee u de spanning van het elastiek kunt aanpassen middels een 
Winder. Beschikbaar in twee verschillende diameters. Wordt als een set gele-
verd, met 3 of 2 stoppers en een naald.

Code Model Ø Inhoud
6026 001 small 13,5 mm 3 stuks

6026 002 medium 20,0 mm 2 stuks

6026 003 large 28,5 mm 2 stuks

Xitan Advance Pole Winder Bung
Een nieuw concept van stopper voor vaste hengels, waarbij u het elastiek kunt 
bewaren achter de kegel. De grote Winder kan ook dik elastiek bevatten en 
kan er makkelijker worden uitgehaald dan bij normale stoppers. De 21.5 mm 
diameter past perfect bij de vaste hengels van Browning en kan zo geknipt 
worden dat hij ook op andere delen past.

Code Ø Maat Inhoud
6026 005 21,5 mm M 2 stuks

Xitan hengel-buitenbussen uit zwart Teflon
Deze interne bushes voor vaste hengels zijn gemaakt van zwart PTFE dat in de 
luchtvaart wordt gebruikt. Ze zijn kort om frictie te verminderen en zij hebben 
een dunne wand om het gat zo groot mogelijk te maken. De zwarte kleur 
zorgt ervoor dat uw hengeltoppen er gelikt uitzien. De bushes zitten per  twee 
verpakt, met een maataanduiding erop, zodat de dikte van de hengeltop kan 
worden gemeten zonder dat de bush uit het pakje moet worden gehaald.

Code Ø Inhoud
6063 003 5,60 mm / 4,10 mm / 3,30 mm 2 stuks

6063 004 7,20 mm / 4,75 mm / 3,20 mm 2 stuks

6063 005 7,05 mm / 5,05 mm / 3,00 mm 2 stuks

6063 006 7,60 mm / 5,15 mm / 3,50 mm 2 stuks

Xitan hengel-binnenbussen uit zwart Teflon
Deze interne bushes voor vaste hengels zijn gemaakt van zwart PTFE dat in de 
luchtvaart wordt gebruikt. Ze zijn kort om frictie te verminderen en zij hebben 
een dunne wand om het gat zo groot mogelijk te maken. De zwarte kleur 
zorgt ervoor dat uw hengeltoppen er gelikt uitzien. De bushes zitten per  twee 
verpakt, met een maataanduiding erop, zodat de dikte van de hengeltop kan 
worden gemeten zonder dat de bush uit het pakje moet worden gehaald.

Code Ø Inhoud
6062 001 3,35 mm / 2,35 mm 2 stuks

6062 002 3,90 mm / 2,75 mm 2 stuks

6062 003 4,30 mm / 3,20 mm 2 stuks

6062 004 4,60 mm / 3,60 mm 2 stuks

6062 005 4,80 mm / 3,80 mm 2 stuks

6062 006 5,20 mm / 4,20 mm 2 stuks

6062 007 5,50 mm / 4,50 mm 2 stuks

Pole Elastic Alignment Bushes
Past in de bus van de topset en zorgt ervoor dat het elastiek niet meer tegen 
de wand schuurt. De zachte EVA-buitenkant kan samengedrukt worden en past 
daardoor in een heleboel formaten van bus. De zuivere PTFE liner zorgt ervoor 
dat het elastiek perfect soepel loopt. 
 
Maat 1 (11 mm) past in bussen van 9 tot 11 mm. 
 
Maat 2 (14 mm) past in bussen van 12 tot 14 mm.
 
Maat 3 (19 mm) past in bussen van 15 tot 19 mm.

Code Ø Inhoud
6340 001 11 mm 2 stuks

6340 002 14 mm 2 stuks

6340 003 19 mm 2 stuks

Pulla Bush oval
Een nieuwe, innovatieve versie van onze directionale Side Pulla inzet. Het 
binnenwerk van de bush elimineert alle scherpe hoeken en garandeert een 
vlekkeloze en betrouwbare werking, zonder inwendig bewegende delen. Van 
hoogwaardig PTFE gemaakt en geleverd met een boorsjabloon om de montage 
eenvoudig te maken.

Code Model Ø Inhoud
6002 005 L 4,5 mm 2 stuks

6002 006 XL 6,0 mm 2 stuks

TEFLON HULZEN
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Xi-Box 36 Compact
Brownings ‘Xi-Box’ – Hoge kwaliteit, efficiënt met ruimte, compacte zitkisten. 

De Xi-Box 36 Compact vormt de top van de Xi-Box range. Ze is ontworpen om weinig ruimte in te nemen, zo past ze gemakkelijker in de auto, is ze gemakkelijker te 
dragen of te gebruiken op plateaus dan traditionele cassettestijl zitkisten. Het ontwerp is erg sterk en onbuigzaam, met 36 mm poten en speciaal ontworpen klemmen.  
Het bovenste frame van de zitkist kan in hoogte versteld worden, om een comfortabele zitpositie te behouden wanneer er laden toegevoegd of verwijderd worden. 

De kenmerken van de Xi-Box 36 Compact: 
• 36 mm telescopische poten met scharnierende moddervoeten voor een totale stabiliteit. 
• Schuivende voetenplaat 
• Veilige, niet slippende klemsystemen met grote, goed vast te houden knoppen. 
• Gefixeerde lade met gaas op het onderste frame om spullen in te plaatsen tijdens het vissen. 
• Waterpassen en een verstelbare hoogte van de zitting voor een totaal comfort. 
• 1x 3 cm plus 1x 6 cm zijlade. 
• 1x 4 cm plus 1x 3 cm lade units. 
• Additionele laden zijn beschikbaar.

Code Adv. pr. €
8011 001 599,00

Xi-Box Compact Tray
Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8011 102 41 cm 28,3 cm 3 cm 44,95

8011 103 41 cm 28,3 cm 4,5 cm 49,95

8011 104 41 cm 28,3 cm 6 cm 69,95

Xi-Box Compact Side Drawer Tray
Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8011 106 41 cm 28,3 cm 3 cm 34,95

8011 107 41 cm 28,3 cm 6 cm 99,95

Xi-Box 36 Compact 36 mm poot
Code Model Lengte Ø Adv. pr. €
8011 109 standard 42 - 72 cm 36 mm 24,95

8011 110 lang 75 - 105 cm 36 mm 24,95

ZITKOFFERACCESSOIRES
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Xi-Box 30 Superlight
Brownings ‘Xi-Box’ – Hoge kwaliteit, efficiënt met ruimte, compacte zitkisten. 

De Xi-Box 30 Superlight is een nog lichtere versie van onze 36 Compact zitkist. Deze compleet uitgevoerde Xi-Box maakt gebruik van 30 mm poten is ontworpen om 
heel weinig ruimte in te nemen. Zo past ze gemakkelijker in de auto, is ze gemakkelijker te dragen of te gebruiken op plateaus dan traditionele cassettestijl zitkisten. 
Het ontwerp is erg sterk en onbuigzaam, met speciaal ontworpen klemmen. Het bovenste frame van de zitkist kan in hoogte versteld worden, om een comfortabele 
zitpositie te behouden wanneer er laden toegevoegd of verwijderd worden. 

De kenmerken van de Xi-Box 30 Superlight: 
• 30 mm telescopische poten met scharnierende moddervoeten voor een totale stabiliteit. 
• Schuivende voetenplaat met non-slip oppervlak. 
• Veilige, niet slippende klemsystemen met grote, goed vast te houden knoppen. 
• Waterpassen en een verstelbare hoogte van de zitting voor een totaal comfort. 
• 1x 3 cm plus 1x 6 cm zijlade. 
• 1x 3 cm unit. 
• Additionele laden zijn beschikbaar.

Code Adv. pr. €
8012 001 499,00

Xi-Box 30 Superlight 30 mm Leg
Code Model Lengte Ø Adv. pr. €
8012 101 standard 40 - 70 cm 30 mm 24,95

Xi-Box 30 Superlight 30 mm poot
Code Model Lengte Ø Adv. pr. €
8012 102 lang 73 - 130 cm 30 mm 24,95

Xi-Box 30 SL-Base
Brownings ‘Xi-Box’ – Hoge kwaliteit, efficiënt met ruimte, compacte zitkisten. 

De Xi-Box 30 SL Base is een volledig uitgevoerde Xi-Box, met 30 mm poten, maar ze wordt geleverd zonder de schuivende voetenplaat. De zitkist is compact, heeft een 
zeer laag eigen gewicht, maar is toch erg stabiel. De kist is ontworpen voor sportvissers die vissen vanaf grote plateaus of steigers en dus geen voetenplaat nodig heb-
ben. Het is ook een goede keuze voor sportvissers die een goede kwaliteit maar eenvoudige zitkist wensen. De zitkist wordt geleverd in een basisuitvoering, sportvissers 
kunnen zo de zitkist opbouwen die ze voor ogen hebben. 

De kenmerken van de Xi-Box 30 SL Base: 
• 30 mm telescopische poten met scharnierende moddervoeten voor een totale stabiliteit (40-70cm)
• Veilige, niet slippende klemsystemen met grote, goed vast te houden knoppen. 
• Waterpassen en een verstelbare hoogte van de zitting voor een totaal comfort. 
• 1x 3 cm plus 1x 6 cm zijlade. 
• 1x 3 cm unit. 
• Additionele laden zijn beschikbaar.

Code Adv. pr. €
8014 001 349,00
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Targus Seat Box
De Targus zitkist heeft een gefixeerd frame-ontwerp voor een maximum aan sterkte en stabiliteit tijdens het vissen. Met de voetenplaat uitgeschoven heeft de zitkist 
een grote ‘voetafdruk’, waardoor ze extreem stabiel is, ook bij gebruik op een ongelijke bodem of door grote en zware sportvissers!  
 De poten met een diameter van 36 mm zijn volledig telescopisch en zijn voorzien van grote, omklapbare moddervoeten.  
 Het systeem waarmee de poten en het frame vastgezet worden is zodanig ontworpen dat het geheel niet kan gaan verschuiven, zodat je de kist ook met vertrouwen 
kunt gebruiken wanneer de poten volledig uitgeschoven zijn. Ideaal bij het vissen vanuit ondiep water op een meer etc.  
 Het onderste frame is bedekt met gaas zodat je hier tijdens het vissen aas en voer kunt plaatsen.  
 De zitkist wordt geleverd met 1x een 3 cm en 1x een 6 cm naar de zijkant openende lade met interne verdelers. Extra laden, ladenunits en andere accessoires zijn 
beschikbaar.

Code Adv. pr. €
8015 001 599,00

Targus Seat Box Drawer Tray Unit
Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8015 101 46 cm 30 cm 3 cm 49,95

Targus Seat Box Drawer Tray Insert
Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8015 102 45 cm 28 cm 2,8 cm 16,95

Targus Seat Box Drawer Tray Unit
Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8015 104 45 cm 30 cm 6 cm 69,95

Targus Seat Box Metal Drawer
Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8015 106 46 cm 30 cm 3 cm 34,95

Targus Seat Box Tray Cover
Code Adv. pr. €
8015 107 34,95

Targus Seat Box 36 mm 
Standard Leg
Code Lengte Ø Adv. pr. €
8015 110 60 - 105 cm 36 mm 69,95
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Black Magic® S-Line Box
De Black Magic® S-Line zitkist volgt de Black Magic® traditie van het leveren van een goede kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. De stevige kist heeft een zeer laag 
gewicht, maar biedt veel opslagcapaciteit. Hieronder vallen een zijlade over de volle breedte, twee naar voren openende laden, plus een diep compartiment onderaan 
dat groot genoeg is voor werpmolens en dergelijke. De dik gevoerde zitting kan in hoogte versteld worden en bevat voor een compleet comfort ook een gevoerde rug-
leuning, die omlaag geklapt kan worden voor het transport van de zitkist. De sterke poten zijn voorzien van moddervoeten en hebben een standaard diameter van 25 
mm, ze zijn om die reden compatibel met een breed assortiment standaard accessoires. Een comfortabele, stabiele en sterke zitkist die bij veel sportvissers in de smaak 
zal vallen.

Code Adv. pr. €
8013 001 199,00

Black Line Seat Box
De Browning Black Line zitkist ziet er gelikt uit, ze heeft een laag eigen gewicht en ze is zowel sterk als stabiel door het frame-ontwerp met 36 mm dikke poten! Het 
compacte ontwerp beschikt over een stevige, schuivend voetplateau en een onafhankelijk topframe waarbij de zitting in hoogte versteld kan worden. Zelfs wanneer er 
lades aan toegevoegd of verwijderd worden. De zitkist wordt geleverd met twee opberglades op de volle breedte van de kist. Plus nog twee 4 cm diepe laden die naar 
voren geopend kunnen worden. Bovendien zijn er allerlei extra lades beschikbaar. Voor deze zitkist is een separaat transportsysteem te verkrijgen, zodat het transport 
geen probleem hoeft te zijn! De Black Line zitkist bezit de volgende eigenschappen:• 36 mm telescopische poten met moddervoeten voor een optimale stabiliteit, zelfs 
op volledige hoogte.• De poten zijn secuur vast te zetten met grote, gemakkelijk te hanteren draaiknoppen.• Waterpas en volledig in hoogte verstelbare zitting voor 
extra comfort en om rugproblemen te voorkomen!• 1x ondiepe lade, 1x diepe lade plus 2x frontlades met een diepte van 4 cm.• Extra lades kunnen toegevoegd wor-
den om de opslagcapaciteit te vergroten.• Transportkit beschikbaar.

Code Adv. pr. €
8008 001 399,00

Black Line 4 cm Tray
Code Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8008 002 29 cm 4 cm 41 cm 35,00

Black Line Front Drawer Unit
Code Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8008 003 41 cm 10,5 cm 29 cm 85,00

ZITKOFFER
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Black Line Side Drawer Unit
Code Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8008 004 41 cm 10,5 cm 29 cm 85,00

Black Line Front/Side Drawer Unit
Code Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8008 005 41 cm 14,7 cm 29 cm 115,00

Black Line Seat Pad
Code Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8008 006 41 cm 8 cm 29 cm 79,00

Ø 36 
mm

Black Line Standard Side Tray
Code Breedte Diepte Adv. pr. €
8008 007 41 cm 32 cm 35,00

Ø 36 
mm

Black Line 36 mm Tele Leg
Code Lengte Lengte Ø Adv. pr. €
8008 008 50 cm 90 cm 36 mm 25,00

Ø 36 
mm

Black Line 36 mm Standard Leg
Code Lengte Ø Adv. pr. €
8008 009 50 cm 36 mm 16,95

Black Line Trolley System
Code Adv. pr. €
8008 010 89,00

Ø 25/30/36 mm

Xitan X Shelter zijdelings plateau XL
Groot en stabiel zijplateau dat u kunt afdekken om het aas te beschermen tegen de elementen. De afdekking kan ook verwijderd worden als u het niet nodig heeft. 
Geleverd met twee ondersteunende poots.

Code Lengte Breedte Adv. pr. €
8006 121 65 cm 45 cm 99,00

Universal foot rest
Voetsteunsysteem dat op alle Browning feederstoelen past. Volledig verstelbaar  geleverd met poten.

Code Lengte Breedte Adv. pr. €
8002 101 60 cm 42,50 cm 89,00
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Xitan X Side Tray Organizer Boxes
Code Inhoud Adv. pr. €
8006 133 5 delen 17,00

Pootverlenging
Code Lengte Ø Inhoud Adv. pr. €
8017 119 14 cm 25 mm 1 stuks 10,00

Ø 25/30/36 
mm

Xitan X EVA steun voor vaste hengel
Set van twee hengelsteunen voor vaste hengels. Stevig bekleed om de hengel 
te beschermen.

Code Adv. pr. €
8006 116 49,95

Ø 25/30/36 
mm

Xitan X EVA Rod Bar
Code Lengte Adv. pr. €
8006 117 50 cm 24,95

Ø 25/30/36 
mm

Ondersteuning voor de Xitan X Kit 6
Code Adv. pr. €
8006 113 32,00

Ø 25/30/36 
mm

Ondersteuning voor de Xitan X Kit 10
Code Lengte Adv. pr. €
8006 118 63 cm 48,00

Ø 25/30/36 
mm

Ondersteuning voor de Xitan X Kit 12
Code Lengte Adv. pr. €
8006 119 78 cm 54,95

Ø 25/30/36 
mm

Xitan X steun voor accessoires
Code Model Adv. pr. €
8006 124 Steun 15,00

8006 134 Adapter 25-36 mm 21,00

Ø 25/30/36 
mm

Xitan X ondersteuning voor 
vaste hengel
Rigide dwarssteun voor vaste hengels die 
past op pootsystemen van 25 mm. Volledig 
aanpasbaar.

Code Model Adv. pr. €
8006 122 25 mm 94,00

8006 123 36 mm 99,95

Ø 25 
mm

Accessoire-arm
Code Lengte Adv. pr. €
8017 111 36 cm 13,00

Ø 25 
mm

EVA Hengelsteun
Code Lengte Adv. pr. €
8017 114 49 cm 22,00

Ø 25 
mm

Grondvoer zijsteun
Code Lengte Breedte Adv. pr. €
8017 115 61 cm 40 cm 64,00

Ø 25 
mm

Feeder Arm M
Compacte en stevige feedersteun die aan uw zitkist kan worden gemonteerd. Materiaal: Alu

Code Lengte Hoogte Adv. pr. €
8204 003 60 - 90 cm 10 cm 28,00

Ø 25 
mm

Feeder Rod Tube Holder
Eenvoudige hengelhouder waarin u een onge-
bruikte hengel of topset snel kunt wegbergen, 
bijvoorbeeld wanneer u een vis onthaakt. Kan op 
poten van 25 mm diameter worden gemonteerd.

Code Adv. pr. €
8202 001 15,00

ZITKOFFERACCESSOIRES
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Black Magic® Comfort Trolley
Een werkelijk ‘luxe’ trolley die zonder stress het transporteren van zware artike-
len mogelijk maakt.   De Comfort trolley heeft een wat groter frame dan nor-
maal, in combinatie met de brede as kun je hiermee de grootste zitkist of stoel 
vervoeren. De extra breedte verhoogt ook de stabiliteit en maakt het gemak-
kelijker om de trolley over een oneven bodem te trekken. Door de afneembare 
wielen is de trolley plat en compact op te vouwen voor transport. Als de wielen 
verwijderd zijn, is de trolley plat en compact op te vouwen voor gemakkelijk 
vervoer. Licht in gewicht maar erg sterk, goed voor vele jaren gebruik. ‘Cruise’ 
naar je visstek met de Black Magic Comfort trolley!

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Adv. pr. €
8710 001 60 cm 45 cm 104 cm 6,6 kg 72,00

Black Magic® Deluxe opvouwbare Trolley
Zeer compact, sterk en gemakkelijk opvouwbaar en gebruiksvriendelijk trolley-
systeem. Laat zich makkelijk trekken en kan zelfs grote zitkisten vervoeren.

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Adv. pr. €
8702 001 45 cm 55 cm 1,05 m 4,9 kg 79,95

De kleine wielen zorgen voor een uitzonder-
lijke laadcapaciteit.

Match Trolley
Rugpijn behoort vanaf nu tot het verleden, dankzij deze Browning kar. Sterk 
genoeg om al uw materiaal op kwijt te kunnen, en ingevouwen toch klein 
genoeg om in de koffer van de auto te passen. Wordt geleverd met een draag-
tas van hoge kwaliteit.

Code Hoogte Diepte Gewicht Adv. pr. €
8705 002 55 cm 50 cm 6 kg 84,95

4-Bladige wormenschaar
Na het succes van onze vorige wormenknipper hebben we deze vierbladige 
wormenschaar toegevoegd aan ons gamma. Het perfecte instrument om grote-
re hoeveelheden wormen te knippen.

Code
6531 002

Voerklopper
Geperfectioneerd ontwerp. Kan zelfs de kleinste hoekjes van de mengemmer 
bereiken. Met een steel van 8 mm past deze Groundbiat Whisk in alle normale 
boormachines met batterijen.

Code Hoogte Diepte Adv. pr. €
6501 003 30 cm 14 cm 25,00

Handzeis
Sikkel met een scherp zaagblad om de stek vrij te maken van wier en rietsten-
gels. Kan op de steel van een schepnet worden geschroefd.

Code Lengte
6327 003 15 cm

ACCESSOIRES
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Voeremmer
Code Inhoud Adv. pr. €
8514 005 17 l 14,00

Emmer met deksel en voerbak
Code Inhoud Adv. pr. €
8514 010 30 l 45,00

Ronde zeef
3 verschillende maaswijdtes. Past op de 17-literemmers 8514 005 of 8514 010.

Code Ø Mesh Adv. pr. €
8706 002 33 cm 4 x 4 mm 15,95

8706 003 33 cm 2 x 2 mm 15,95

Voerzeef
Perfect afgewerkte voer- en aaszeven. Het gaaswerk bestaat uit niet roestend 
edelstaal en is solide met het raamwerk verbonden. Er ontstaan geen lijmplek-
ken, die na langjarig gebruik los zouden kunnen laten. De zeef is in drie ver-
schillende maaswijdtes te verkrijgen:
2 x 2 mm: Voor het zeven van pinkies of droog lokvoer;
4 x 4 mm: Voor vochtig lokvoer, het zeven/reinigen van maden of voor het pro-
duceren van casters;
6 x 6 mm: Hoofdzakelijk voor grove en natte lokvoermengsels.

De voerzeven passen op de 17 liter emmers 8514005 en 8514010.

Code Model Ø Mesh Adv. pr. €
8707 001 fijn 38 cm 2 x 2 mm 24,95

8707 002 medium 38 cm 4 x 4 mm 24,95

8707 003 grof 38 cm 6 x 6 mm 24,95

Black Magic® Madenbox
Moderne aasdoos in een handig formaat. Beschikbaar met meerdere types dek-
sel, bijvoorbeeld hermetisch afgesloten voor vochtige pellets of geperforeerd 
voor levende aassoorten zoals maden of wormen.

Code Inhoud Inhoud
8172 015 1 stuks 0,75 l

Black Magic® Aasbox
Moderne aasdoos in een handig formaat. Beschikbaar met meerdere types dek-
sel, bijvoorbeeld hermetisch afgesloten voor vochtige pellets of geperforeerd 
voor levende aassoorten zoals maden of wormen.

Code Model Inhoud Inhoud
8172 016 Particle 1 stuks 0,75 l

8172 017 Groundbait 1 stuks 3,00 l

Black Magic® Bait Box
Code Model Lengte Breedte Hoogte Inhoud
8175 015 XL 15 cm 15 cm 8 cm 1,5 l

Aasdoos
Een grote, voedselgeschikte, opslag box met een stevige sluitende deksel. 
Ideaal om droge aassoorten zoals grondvoer en pellets te beschermen tegen 
ongedierte, etc. Uiteraard ook zeer goed  te gebruiken om al vochtig gemaakt 
grondvoer te vervoeren naar een wedstrijd, omdat uitdrogen door de deksel 
voorkomen wordt.

Code Lengte Breedte Hoogte Inhoud
8514 009 37 cm 29 cm 20 cm 17 l

KUNSTAASBOXEN
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Geleverd per 
twee.

Aflegsteun 12 hengels
Als paar geleverd waarbij de voorste steunen een dunnere diameter hebben 
dan de achterste. Voorzien van drie schroefdraden om stevig in de grond te 
kunnen verankeren.

Code
8203 011

Feederhengelsteunen, deluxe
Code Model
8202 018 Deluxe

Feederhengelsteun
Code Lengte
8203 012 32 cm

Feederhengelsteun
Code Lengte
8203 013 35 cm

Black Magic® FB 35 S-Line Compact Roller
Een compacte, maar zeer stabiele roller voor de vaste hengel. Zacht EVA 
beschermt de hengel, verstelbare poten om de hoogte in te stellen.

Code Lengte Breedte Gewicht Adv. pr. €
8220 001 25 - 40 cm 35 cm 1,18 kg 32,95

Black Magic® FB 55 Competition S-Line Roller

Een dubbele breedte en stabiele vaste hengel roller met 4 poten. Heeft zachte 
EVA rollers om de hengel optimaal te beschermen. Hoogste is instelbaar dankzij 
telescopische poten. Plat te vouwen om gemakkelijk te vervoeren. Wordt gele-
verd in een draagtas.

Code Lengte Breedte Gewicht Adv. pr. €
8220 002 45 - 80 cm 55 cm 1,9 kg 72,95

Black Magic® FB/D Double Width 60 Roller

Extra brede competition pole roller voorzien van 4 poten. De centrale roller 
biedt 2 posities om de hengel te positioneren en beschermt deze tijdens winde-
rige condities. Beschermend je hengels middels EVA, met gevormde eindrollers. 
Hoogste is verstelbaar dankzij telescopische poten. Plat te vouwen om makke-
lijk te vervoeren. Wordt geleverd in een draagtas.

Code Lengte Breedte Gewicht Adv. pr. €
8220 003 50 - 130 cm 60 cm 2,7 kg 94,95

Black Magic® S-Line 8-Kit Roost

Een 4-potige steun ontworpen om tot 8 topsets veilig weg te leggen. De wind-
proof uitsparingen zekeren de topsets onder alle weersomstandigheden. Hoog-
te is instelbaar, plat te vouwen voor gemakkelijk vervoer en wordt geleverd in 
een draagtas.

Code Lengte Breedte Gewicht Adv. pr. €
8220 004 55 - 100 cm 71 cm 1,5 kg 39,95

AFSTEEKROLLER
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Tripod, tough
Zeer stevige driepoot. Staat als een huis in alle mogelijke weertypes.

Code Hoogte Gewicht Adv. pr. €
8201 017 55 - 95 cm 1,5 kg 34,95

Tripod
Op een harde, ongelijkmatige ondergrond is een driepoot ideaal om hengel-
steunen overeind te houden. Kan op drie plaatsen versteld worden en is voor-
zien van een haak om stabiliserende gewichten aan te hangen. 48cm - 108cm.

Code Hoogte Gewicht Adv. pr. €
8201 008 42 - 88 cm 1,3 kg 29,95

DRIEPOOT

Brownings Sphere merk bestaat uit  producten met innovatief ont-
werp en zeer hoge kwaliteit. Sphere tassen en foedralen zijn 
gemaakt met een speciaal hoog kwaliteit PVC materiaal met een 
opvallend carbon effect uitstraling, Ziet er mooi uit, gaat lang mee 
en het zeer praktische design maakt dat dit de tassen en foedralen 
zijn voor de vissers die het beste eisen.

Sphere Large Multipocket Bag
Browning’s merk Sphere staat voor producten met een innovatief ontwerp en premium+ kwaliteit, voor sportvissers die alleen het beste willen. De Sphere tassen en 
foedralen zijn vervaardigd in een zeer hoge kwaliteit, speciaal PVC-materiaal met een opvallende carboneffect finish. Het ziet er prima uit, het is duurzaam en zeer 
praktisch. 
 De Sphere Multipocket carryalls hebben de volgende eigenschappen: 
• Grote hoofdvakken met een ruime ritssluiting met flap en een voering die gemakkelijk schoon te maken is. 
• Grote vakken met rits aan de zijkant en voorkant. De zijvakken hebben extra grote openingen zodat ze goed toegankelijk zijn. 
• Door de hard nylon onderdelen van de bodem heb je minder snel last van slijtage wanneer de tas in de auto of transportbus verschuiven. 
• Handgrepen aan beide uiteinden van de tas zodat deze gemakkelijker op te beuren en te dragen is. 
• Beschikbaar in twee maten, 110L Large plus een 85L Compact versie voor sportvissers die liever meerdere tassen gebruiken. Materiaal: 6x 300D Polychlorid

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Adv. pr. €
8580 002 70 cm 40 cm 40 cm 3,6 kg 99,95
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Sphere Compact Multipocket Carryall
Browning’s merk Sphere staat voor producten met een innovatief ontwerp en premium+ kwaliteit, voor sportvissers die alleen het beste willen. De Sphere tassen en 
foedralen zijn vervaardigd in zeer hoge kwaliteit, speciaal PVC-materiaal met een opvallende carboneffect finish. Het ziet er prima uit, het is duurzaam en zeer prak-
tisch. 
 De Sphere Multipocket carryalls hebben de volgende eigenschappen: 
• Grote hoofdvakken met een ruime ritssluiting met flap en een voering die gemakkelijk schoon te maken is. 
• Grote vakken met rits aan de zijkant en voorkant. De zijvakken hebben extra grote openingen zodat ze goed toegankelijk zijn. 
• Door de hard nylon onderdelen van de bodem heb je minder snel last van slijtage wanneer de tas in de auto of transportbus  verschuiven. 
• Handgrepen aan beide uiteinden van de tas zodat deze gemakkelijker op te beuren en te dragen is. 
• Beschikbaar in twee maten, 110L Large plus een 85L Compact versie voor sportvissers die liever meerdere tassen gebruiken. Materiaal: 6x 300D Polychlorid

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8580 001 70 cm 37 cm 30 cm 99,95

Sphere Multipocket Holdall
Browning’s merk Sphere staat voor producten met een innovatief ontwerp en premium+ kwaliteit, voor sportvissers die alleen het beste willen. De Sphere tassen en 
foedralen zijn vervaardigd in zeer hoge kwaliteit, speciaal PVC-materiaal met een opvallende carboneffect finish. Het ziet er prima uit, het is duurzaam en zeer prak-
tisch. 
 De Sphere Multipocket foedralen beschikken over deze kenmerken: 
• Grote gevoerde hoofdcompartimenten (enkel of dubbel) die elk ruimte bieden minstens zes grote kokers. 
• Geïntegreerd compartiment voorop dat opgedeeld is in een vak over de volle lengte en twee halve vakken, elk voorzien van ritsen en geschikt voor stelen, poten, 
miniverlengdelen etc. 
• Het geïntegreerde ontwerp biedt een geheel gladde buitenkant zonder externe vakken die blijven haken in je auto of transportbus. 
• Zware kwaliteit ritsen over 90% van de lengte van het foedraal, dit om problemen met de rits aan de onderkant te voorkomen. 
• Gevoerde schouderriem en een conventionele greep aan de bodem om het foedraal uit de auto te trekken. 
• Beschikbaar in twee formaten: met een enkel compartiment voor minstens zes hengelkokers en een X Large met twee compartimenten voor minstens twaalf kokers. 
Materiaal: 6x 300D Polychlorid

Code Lengte Breedte Hoogte Capaciteit kokers Adv. pr. €
8580 010 190 cm 25 cm 20 cm 6 119,95

8580 011 190 cm 25 cm 28 cm 12 159,95

Sphere Double Rod Carrier
Browning’s merk Sphere staat voor producten met een innovatief ontwerp en premium+ kwaliteit, voor sportvissers die alleen het beste willen. De Sphere tassen en 
foedralen zijn vervaardigd in zeer hoge kwaliteit, speciaal PVC-materiaal met een opvallende carboneffect finish. Het ziet er prima uit, het is duurzaam en zeer prak-
tisch. 
 De Sphere Double Rod Carriers beschikken over: 
• Zwaar gevoerd hoofdcompartiment en interne verdelers zodat de hengels, werpmolens en reels goed verdeeld en beschermd zijn. 
• Extra groot gedeelte voor de werpmolen of -reel, geschikt voor het grootste formaat werpmolen of reel en voor verschillende posities hiervan op de hengel. 
• Een ritssluiting over de volle lengte die overgaat in een stevige bodem als extra bescherming. 
• Gevoerde schouderriem. 
• De 1,60 meter versie is geschikt voor driedelige hengels tot 4,50 meter lang en voor tweedelige hengels tot 3 meter. 
• De 1,90 meter versie is geschikt voor alle driedelige hengels en voor tweedelige hengels tot 3,60 meter lang. Materiaal: 6x 300D Polychlorid

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8580 020 190 cm 20 cm 15 cm 99,95

8580 021 160 cm 20 cm 15 cm 89,95

TASSEN

Sphere Multi Rod Carrier
Browning’s merk Sphere staat voor producten met een innovatief ontwerp en premium+ kwaliteit, voor sportvissers die alleen het beste willen. De Sphere tassen en 
foedralen zijn vervaardigd in zeer hoge kwaliteit, speciaal PVC-materiaal met een opvallende carboneffect finish. Het ziet er prima uit, het is duurzaam en zeer prak-
tisch. 
 De Sphere Multi Rod Carriers beschikken over: 
• Zwaar gevoerd hoofdcompartiment en interne verdelers zodat de hengels, werpmolens en reels goed verdeeld en beschermd zijn. 
• Extra groot gedeelte voor de werpmolen of -reel, geschikt voor het grootste formaat werpmolen of reel en voor verschillende posities hiervan op de hengel. 
• Een ritssluiting over de volle lengte die overgaat in een stevige bodem als extra bescherming. 
• Dubbele handgrepen, gevoerde schouderriem. 
• In principe ontworpen voor drie hengels, maar het is mogelijk om er meer in te vervoeren.  
• Met haar lengte van 1,65 meter is ze geschikt voor driedelige hengels tot 4,50 meter lang en voor tweedelige hengels tot 3 meter. Materiaal: 6x 300D Polychlorid

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8580 022 165 cm 27 cm 24 cm 119,95

8580 023 178 cm 17 cm 32 cm 169,95

8580 024 190 cm 17 cm 32 cm 199,95
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Sphere Accessory Bag
Browning’s merk Sphere staat voor producten met een innovatief ontwerp en premium+ kwaliteit, voor sportvissers die alleen het beste willen. De Sphere tassen en 
foedralen zijn vervaardigd in zeer hoge kwaliteit, speciaal PVC-materiaal met een opvallende carboneffect finish. Het ziet er prima uit, het is duurzaam en zeer prak-
tisch. 
 De Sphere Large Accessory Bag beschikt over de volgende kenmerken: 
• Een gemakkelijk formaat en langwerpig uitgevoerd zodat ze op een trolley vervoerd kan worden. 
•  De capaciteit van 22 liter betekent dat er ruimte is voor zes aasdozen van standaard formaat. 
• Gevoerde handgreep. Materiaal: 6x 300D Polychlorid

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8580 030 55 cm 20 cm 22 cm 34,95

Sphere Roller + Accessory Bag
Browning’s Sphere collectie bestaat uit producten met innovatieve ontwerpen en in een premium+ kwaliteit, voor sportvissers die alleen het beste wensen. De Sphere 
tassen en foedralen zijn vervaardigd van een zeer hoge kwaliteit, speciaal PVC-materiaal met een opvallende carboneffect finish. Fraai om te zien, duurzaam en uiterst 
praktisch. 

De Sphere Roller en Accessory Bags hebben de volgende kenmerken:  
• Grote, met een flap af te dekken hoofdcompartiment waarin meerdere hengelrollers een plaatsje vinden.  
• Extra zijvakken voor lange accessoires, die door de grote opening goed toegankelijk is.  
• Stevige nylon wielen onderop om slijtage te voorkomen wanneer de tas over de vloer van de auto of transportbus geschoven wordt.  
• Handvatten aan beide uiteinden van de tas zodat ze gemakkelijker getild of verschoven kan worden, plus handvat voor het dragen.  
• Beschikbaar in twee formaten om tegemoet te komen aan de formaten van de verschillende rollers en andere wensen. Materiaal: 6x 300D Polychlorid

Code Lengte Breedte Hoogte Maat Adv. pr. €
8580 025 90 cm 30 cm 20 cm M 74,95

8580 026 110 cm 36 cm 25 cm L 89,95

Sphere Large Multi Net & Tray Bag
Browning’s merk Sphere staat voor producten met een innovatief ontwerp 
en premium+ kwaliteit, voor sportvissers die alleen het beste willen. De 
Sphere tassen en foedralen zijn vervaardigd in zeer hoge kwaliteit, speciaal 
PVC-materiaal met een opvallende carboneffect finish. Het ziet er prima uit, 
het is duurzaam en zeer praktisch. 
 De kenmerken van de Multi Net & Tray Carrier: 
• Een handige manier om netten, aastafels en andere grotere items zoals 
lokvoerzeven te vervoeren. 
• Biedt ruimte aan twee grote of drie standaard leefnetten, samen met lan-
dingsnetten en aastafels. 
• De naden van het met een rits af te sluiten vak voor de netten is getapet 
om lekkage te voorkomen. 
• Ruim vak aan de voorzijde die met een riem en een clip afgesloten wordt. 
• Gevoerde handgreep en draagriem. Materiaal: 6x 300D Polychlorid

Code Adv. pr. €
8580 031 74,95

TASSEN

Sphere Cool Bait Bag
Browning’s Sphere collectie bestaat uit producten met innovatieve ontwerpen en in een premium+ kwaliteit, voor sportvissers die alleen het beste wensen. De Sphere 
tassen en foedralen zijn vervaardigd van een zeer hoge kwaliteit, speciaal PVC-materiaal met een opvallende carboneffect finish. Fraai om te zien, duurzaam en uiterst 
praktisch. 

De Sphere Cool Bag heeft de volgende kenmerken:  
• Een gemakkelijk formaat en langwerpige vorm zodat de tas op een trolley vervoerd kan worden.  
• De omklapbare deksel is voorzien van een dubbele ritssluiting zodat de inhoud goed toegankelijk is en de tas ook gedeeltelijk geopend kan worden.  
• De capaciteit van 22 liter biedt ruimte aan zes aasdozen van een groot formaat.  
• Volledig thermisch met folie geïsoleerd, met een versterkte bodem voor extra bescherming.  
• Gevoerde handvatten. Materiaal: 6x 300D Polychlorid

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8580 027 55 cm 22 cm 20 cm 34,95
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Xitan Pole Holdall
Browning’s Xitan range aan tassen en foedralen combineert zeer praktische ontwerpen met unieke en zeer bruikbare kenmerken. Vervaardigd van een zeer duurzaam, 
snel schoon te maken en waterdicht materiaal, hierdoor zijn ze zowel praktisch als fraai om te zien. De range komt tegemoet aan alle wensen van de moderne sport-
visser. 

De Xitan Pole Holdalls hebben de volgende eigenschappen: 
• Groot, gevoerd hoofdcompartiment (enkel of dubbel), elk kan zes of meer hengelkokers bevatten. 
• Compartiment aan de voorzijde, opgedeeld in een vak over de volle lengte en twee halflange vakken met ritsen aan de zijkant. 
• Geïntegreerd ‘non-snag’ ontwerp met een gladde buitenkant en geen externe vakken die ergens achter kunnen blijven haken in de auto of transportbus. 
• Zware kwaliteit ritsen waarmee 90% van de lengte van de foedralen geopend kan worden, dit voorkomt problemen met de ritsen aan de onderzijde. 
• Gevoerde schouderriem, dubbele handvatten en een handvat aan de onderzijde op een versterkt gedeelte. 
• Beschikbaar voor 6+ en 12+ hengelkokers, plus een extra lange versie voor de Browning hengels met extra lange handdelen, zoals de Z16. Materiaal: 600x300D 
Nylon

Code Model Lengte Breedte Hoogte Capaciteit kokers Adv. pr. €
8547 001 Medium 6+ Tubes 190 cm 27 cm 21 cm 6 89,95

8547 002 Large 10+ Tubes 190 cm 27 cm 30 cm 10 119,95

8547 003 X-Long 10+ Tubes 205 cm 27 cm 30 cm 10 119,95

Xitan Feeder Bag
Browning’s Xitan range aan tassen en foedralen 
combineert zeer praktische ontwerpen met unieke 
en zeer bruikbare kenmerken. Vervaardigd van een 
zeer duurzaam, snel schoon te maken en water-
dicht materiaal, hierdoor zijn ze zowel praktisch als 
fraai om te zien. De range komt tegemoet aan alle 
wensen van de moderne sportvisser.

De Xitan Feeder Bag heeft de volgende eigenschap-
pen: 
• Modern, ‘lang & dun’ ontwerp met minder diep-
te maar extra lengte. 
• Groot hoofdcompartiment met een open te klap-
pen deksel voor een goede toegankelijkheid. 
• Twee vakken op volledig formaat met lange rits-
sluitingen. 
• Breed, bovenaan van een rits voorzien vak aan de 
voorzijde voor extra opslagcapaciteit. 
• Handvatten aan beide uiteinden van de tas zodat 
ze gemakkelijker getild en verschoven kan worden. 
• Stevige nylon wieltjes onderop om slijtage te 
voorkomen bij het schuiven over de vloer van de 
auto of transportbus. 
• Gevoerde schouderriem en handvatten. Materi-
aal: 600x300D NylonCode Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €

8547 004 72 cm 39 cm 40 cm 84,95

Xitan Carryall
Browning’s Xitan range aan tassen en foedralen combineert zeer praktische ontwerpen met unieke en zeer bruikbare kenmerken. Vervaardigd van 
een zeer duurzaam, snel schoon te maken en waterdicht materiaal, hierdoor zijn ze zowel praktisch als fraai om te zien. De range komt tegemoet 
aan alle wensen van de moderne sportvisser. 

De Xitan Carryall heeft de volgende eigenschappen: 
• Traditioneel die carryall ontwerp dat een maximum aan opslagruimte biedt. 
• Groot hoofdcompartiment met een omklapbare deksel voor een goede toegankelijkheid. 
• Twee zijvakken op vol formaat met lange ritssluitingen. 
• Brede, open voorvakken voor netten, aastafels en dergelijke. 
• Handvatten aan beide uiteinden zodat de tas gemakkelijker opgetild en verschoven kan worden. 
• Stevige nylon wielen onderop om slijtage te voorkomen wanneer de verschoven wordt over de bodem van de auto of transportbus. 
• Gevoerde schouderriem en handvatten. Materiaal: 600x300D Nylon

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8547 005 72 cm 37 cm 62 cm 49,95

FOEDRALEN

Xitan Roller & Accessory Bag
Browning’s Xitan range aan tassen en foedralen combineert zeer praktische ontwerpen met unieke en zeer bruikbare kenmerken. Vervaardigd van een zeer duurzaam, 
snel schoon te maken en waterdicht materiaal, hierdoor zijn ze zowel praktisch als fraai om te zien. De range komt tegemoet aan alle wensen van de moderne sport-
visser. 

De Xitan Roller and Accessory Bags hebben de volgende eigenschappen: 
• Groot enkelvoudig compartiment voor hengelrollers en lange accessoires. 
• Lange ritssluiting zodat de tas voor een goede toegankelijkheid ruim geopend kan worden.  
• Handvatten.  
• Beschikbaar in twee formaten om tegemoet te komen aan alle formaten rollers en andere accessoires. Materiaal: 600x300D Nylon

Code Model Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8547 006 Medium 85 cm 30 cm 25 cm 29,95

8547 007 Large 100 cm 35 cm 25 cm 34,95
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Xitan Combi Bait Bag
Browning’s Xitan range aan tassen en foedralen combineert zeer praktische ontwerpen met unieke en zeer bruikbare kenmerken. Vervaardigd van 
een zeer duurzaam, snel schoon te maken en waterdicht materiaal, hierdoor zijn ze zowel praktisch als fraai om te zien. De range komt tegemoet 
aan alle wensen van de moderne sportvisser. 

De Xitan Combi Bait Bag heeft de volgende eigenschappen:  
• Uniek ontwerp van een veelzijdig te gebruiken tas met een geïntegreerd koelgedeelte.  
• Kan gebruikt worden als een compacte carryall met een geïsoleerd aasgedeelte of als een grote aastas voor allerlei aassoorten.  
• Een zijvak op vol formaat met een lange ritssluiting.  
• Breed, bovenaan van een rits voorzien vak aan de voorzijde voor extra opslagcapaciteit.  
• Het met folie geïsoleerde koelgedeelte biedt ruimte aan acht aasdozen van een fors formaat.  
• Gevoerde schouderriem en handvatten. Materiaal: 600x300D Nylon

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8547 008 50 cm 33 cm 24 cm 49,95

Xitan Waterproof Keep Net Bag
Browning’s Xitan range aan tassen en foedralen 
combineert zeer praktische ontwerpen met unieke en 
zeer bruikbare kenmerken. De range komt tegemoet 
aan alle wensen van de moderne sportvisser. 

De Xitan Waterproof Keepnet Bag heeft de volgende 
eigenschappen:  
• Vervaardigd van sterk maar zacht, waterdicht mate-
riaal met getapete naden.  
• Brede opening met ritssluiting en getapete hand-
vatten.  
• De enkele uitvoering biedt ruimte aan twee stan-
daard formaat leefnetten plus een landingsnet.  
• De dubbele uitvoering biedt ruimte aan vier stan-
daard formaat leefnetten plus een landingsnet. 
Materiaal: 300D Polyester

Code Model Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8547 009 Single 60 cm 15 cm 60 cm 44,95

8547 010 Double 62 cm 33 cm 60 cm 49,95

Xitan Rod Protector Sleeve
Een zeer effectieve en goedkope manier om opgetuigde hengels te beschermen 
met klittenband. Elk pakje bevat twee lange gevoerde hoesjes die met neo-
preenstrips en velcor om de hengeltop gewikkeld kunnen worden. Materiaal: 
Polychloride

Code Adv. pr. €
8518 030 9,95

KOELTASSEN

Xitan Grondvoer boxenset
Grote en waterbestendige tas waarin u grondvoer kunt vervoeren. Met twee 
grote aparte dozen. Makkelijk uit te spoelen materiaal. Materiaal: 30% Polyester, 
70% Polychloride

Code Model Lengte Breedte Hoogte Inhoud Adv. pr. €
8400 041 3-delig waterproof 27,5 cm 33,5 cm 8 cm 1 stuks 39,95

Xitan Grondvoerhouder
Grondvoerkom met een houdertje zodat u hem aan uw zitkist kunt vastmaken. 
Makkelijk schoon te maken dankzij het waterdichte en gladde materiaal. Materi-
aal: 30% Polyester, 70% Polychloride

Code Model Ø Hoogte Inhoud Adv. pr. €
8400 042 rond, waterproof 25 cm 15 cm 1 stuks 44,95

Xitan Grondvoerhouder
Vierkante grondvoerkom met een houdertje zodat u hem aan uw zitkist of plat-
form kunt vastmaken. Makkelijk schoon te maken dankzij het waterdichte en 
gladde materiaal. Materiaal: 30% Polyester, 70% Polychloride

Code Model Lengte Breedte Inhoud Adv. pr. €
8400 043 rechthoekig waterproof 20 cm 30 cm 1 stuks 39,95
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B125B124 B125B124

De compacte en slimme Black Magic S-line tassen en foedralen ontwerpen zijn perfect voor vissers die 
meer typische match tassen en foedralen te groot, te duur of te uitgebreid voor hun gebruik vinden. Top 
kwaliteit materialen, ritsen en onderdelen, in een praktisch en slim ontwerp .

Black Magic® S-Line Hard Base Holdall
Browning’s Black Magic naam staat voor duurzaamheid, en een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. Dit 
vindt je ook terug in de Black Magic S-Line range tassen en foedralen. Topkwaliteit materiaal, ritsen en 
onderdelen, in een praktisch en doordacht ontwerp. De S-Line Hardbase hengel, vaste hengel en accessoire 
holdalls hebben een gegoten, hardplastic bodem dat extra bescherming biedt en slijtage en gaten in het 
materiaal tegengaat. Groot genoeg voor vier tot zes kokers en voorzien van externe vakken. De kleinere 
maten zijn geschikt voor metalen onderdelen die gaten zouden veroorzaken in andere tassen. Materiaal: 
300D Polyester

Code Lengte Ø Adv. pr. €
8550 001 115 cm 20 cm 27,95

8550 002 150 cm 20 cm 29,95

8550 003 185 cm 20 cm 34,95

Black Magic® S-Line Standard Holdall
Browning’s Black Magic naam staat voor duurzaamheid, en een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding, Dit vindt je ook terug in de Black Magic S-Line range tassen en 
foedralen. Topkwaliteit materiaal, ritsen en onderdelen, in een praktisch en doordacht ontwerp. Het S-Line Standard foedraal is een compact ontwerp perfect voor 
sportvissers die minder materiaal mee willen nemen. Biedt ruimte aan drie hengelkokers en beschikt over een lang extern vak voor de paraplu, hengelsteunen en derge-
lijke. Materiaal: 300D Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8552 001 175 cm 11 cm 8 cm 21,95

FOEDRALEN

Black Magic® S-Line Feeder Bag
Browning’s Black Magic naam staat voor duurzaamheid, en een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. Dit vindt je ook terug in de Black Magic 
S-Line range tassen en foedralen. Topkwaliteit materiaal, ritsen en onderdelen, in een praktisch en doordacht ontwerp. De S-Line Feeder tas is 
een alternatief ontwerp carryall dat minder hoog is dan de conventionele carryalls. De vorm en de externe vakken maken dat de tas beter inge-
deeld kan worden en optimaal toegankelijk is. Materiaal: 300D Polyester

Code Lengte Hoogte Adv. pr. €
8551 003 70 cm 40 cm 49,95
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Black Magic® S-Line Carryall
Browning’s Black Magic naam staat voor duurzaamheid, en een zeer goede 
prijs-kwaliteit verhouding. Dit zie je ook terug in de Black Magic S-Line range 
tassen en foedralen. Topkwaliteit materiaal, ritsen en onderdelen, in een prak-
tisch en doordacht ontwerp. De S-Line Feeder tas is een alternatief ontwerp 
carryall dat minder hoog is dan de conventionele carryalls. De vorm en de 
externe vakken maken dat de tas beter ingedeeld kan worden en optimaal toe-
gankelijk is. Materiaal: 300D Polyester

Code Lengte Hoogte Adv. pr. €
8551 004 45 cm 55 cm 39,95

Black Magic® S-Line Cool Bag
Browning’s Black Magic naam staat voor duurzaamheid, en een zeer goede 
prijs-kwaliteit verhouding Dit vindt je ook terug in de Black Magic S-Line range 
tassen en foedralen. Topkwaliteit materiaal, ritsen en onderdelen, in een prak-
tisch en doordacht ontwerp. De S-Line Coolbag is volledig gevoerd en voorzien 
van isolatiefolie zodat de inhoud perfect koel blijft. Het perfecte formaat om 
standaard aasdozen in te vervoeren. Materiaal: 300D Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8553 001 36 cm 18 cm 22 cm 19,95

Black Magic® S-Line Net Bag
Browning’s Black Magic naam staat voor duurzaamheid, en een zeer goede 
prijs-kwaliteit verhouding, dit vindt je ook terug in de Black Magic S-Line ran-
ge tassen en foedralen. Topkwaliteit materiaal, ritsen en onderdelen, in een 
praktisch en doordacht ontwerp. De S-Line Netbag heeft een hoofdvak voor 
leefnetten, plus een handig vak voorop voor landingsnetten, weegzakken, een 
onthaakmat et Materiaal: 300D Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8554 001 62 cm 53 cm 10 cm 15,95

Black Magic® S-Line Double Net Bag

Browning’s Black Magic naam staat voor duurzaamheid, kwaliteit en waarde 
voor het geld, dit zie je ook terug in de Black Magic S-Line range aan tassen 
en foedralen. Topkwaliteit materiaal, ritsen en onderdelen, in een praktisch en 
doordacht ontwerp. De S-Line Double Netbag heeft twee grote compartimen-
ten voor meerdere leefnetten, plus een handig vak voorop voor landingsnetten, 
weegzakken, een onthaakmat en dergelijke. Materiaal: 300D Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8555 001 62 cm 53 cm 19 cm 19,95

TASSEN

Black Magic® onthaakmat/-kussen
Waterbestendige en visvriendelijke onthaakmat met handige afmetingen. Kan 
dankzij clips opgeplooid worden tot een handig, waterbestendig zitkussen om 
op de viskist te leggen of op de grond. Materiaal: 100% Nylon

Code Lengte Breedte Inhoud Adv. pr. €
8517 042 75 cm 45 cm 1 stuks 16,95

Black Magic® S-Line Accessory Bag
Browning’s Black Magic naam staat voor duurzaamheid, en een zeer goede 
prijs-kwaliteit verhouding. Dit vindt je ook terug in de Black Magic S-Line ran-
ge tassen en foedralen. Topkwaliteit materiaal, ritsen en onderdelen, in een 
praktisch en doordacht ontwerp. De S-Line Accessory bag kan op velerlei wijze 
gebruikt worden. Groot genoeg voor werpmolens en meerdere reservespoelen, 
je collectie voerkorven of veel andere attributen die je veilig wilt kunnen ver-
voeren. Materiaal: 300D Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8556 001 26 cm 10 cm 16 cm 9,95

Black Magic® S-Line Combi Bag
Browning’s Black Magic naam staat voor duurzaamheid, en een zeer goede 
prijs-kwaliteit verhouding. Dit vindt je ook terug in de Black Magic S-Line range 
tassen en foedralen. Topkwaliteit materiaal, ritsen en onderdelen, in een prak-
tisch en doordacht ontwerp. De S-Line Combi Bag is een nieuw concept. De 
tas kan opgedeeld worden in twee delen, het eerste compartiment is volledig 
gevoerd en geïsoleerd voor aas en voedsel, het andere deel is conventioneel 
gevoerd voor andere items  beide compartimenten kunnen met een flap met 
rits afgesloten worden. Black Magic genialiteit – twee tassen in één! Materiaal: 
300D Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8557 001 40 cm 20 cm 23 cm 24,95
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Black Magic® Setzkeschertasche
Een handige, waterdichte bewaartas die bedoeld is voor leefnetten. Kan tot 
twee leefnetten en een schepnet bevatten. Zeer duurzame en gemakkelijk 
schoon te krijgen buitenkant van plastic, met afgeplakte naden. Beschermt uw 
auto en uw netten! Materiaal: 210D PU

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8445 001 60 cm 55 cm 5 cm 12,95

Black Magic® S-Line Rod Strap
Zachte, neopreen riem met velcro sluiting. Secuur en vriendelijk voor hengels. 
Materiaal: Neopreen

Code Lengte Breedte Adv. pr. €
8551 005 20 cm 7 cm 5,95

Black Magic® S-Line Bait Bowl
Handige, opvouwbare bakken voor het mengen van lokvoer. Compact, gemak-
kelijk te vervoeren en eenvoudig schoon te maken. Beschikbaar in twee forma-
ten. Materiaal: 100% Polyester

Code Model Hoogte Adv. pr. €
8551 001 S 15 cm 9,95

Black Magic® S-Line Bait Bowl
Handige, opvouwbare bakken voor het mengen van lokvoer. Compact, gemak-
kelijk te vervoeren en eenvoudig schoon te maken. Beschikbaar in twee forma-
ten. Materiaal: 100% Polyester

Code Model Hoogte Adv. pr. €
8551 002 M 20 cm 11,95

LEEFNETTASSEN

Xitan GF Match parapalu
Laat de regen maar komen. Met de Browning paraplu’s blijft u zelfs in de hevigste stortbuiten droog. Deze grote paraplu heeft een conventionele vorm en een diame-
ter van 2.5 meter. Hij weegt weinig maar is desondanks toch onverwoestbaar dankzij de glasvezelconstructie. unieke maat op de markt Materiaal: 100% Nylon

Code Ø Adv. pr. €
9977 001 2,50 m 69,95

Xitan Mega Match paraplu
Paraplu’s zijn onmisbaar voor wedstrijdvissers, en toch zijn veel modellen op de markt niet groot of stevig genoeg om de visser adequaat te beschermen. De Xitan 
Mega Match visparaplu doet dat echter wél. Nubrollie systeem, diameter van 3 m, 420D nylon, PU-coated, verzegelde naden, RVS steel, geleverd met stormtouw en 
tentharingen. Materiaal: 100% Nylon

Code Ø Adv. pr. €
9978 001 3,00 m 99,95
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Premium transportkoker
Deze kokers zijn van hoge kwaliteit: ze scheuren niet als het 
koud is en ze vervormen niet als het warm is. Uw waardevolle 
hengels verdienen de best mogelijke bescherming.

Code Lengte Ø Adv. pr. €
8510 010 2,05 m 6 cm 24,95

8510 011 1,60 m 4 cm 11,95

8510 012 1,60 m 6 cm 19,95

Topkwaliteit, schokbestendig zelfs bij lage 
temperaturen.

Paraplu
Soms gaan de hemelsluizen open. Met Browning paraplu’s is dat niet langer een 
probleem, want ze houden u droog, zelfs tijdens de hevigste stortregen. De vorm 
van onze grote, bordeauxkleurige paraplu is dezelfde gebleven, maar hij heeft nu 
een PVC-coating gekregen en is nog extra versterkt.

Code Ø Tr.-Lengte Adv. pr. €
9972 250 2,50 m 1,35 m 59,95

Carp King Keep Net
De Carp King Keep Net range is werkelijk majestueus. De leefnetten combineren 
alle eigenschappen die onmisbaar geworden zijn in het moderne karpervissen: 
strakke, robuuste mazen, solide metalen ringen die rondom gecoat zijn en een 
ruime opening van 50 x 55 cm zodat ook de grootste vissen snel en gemakkelijk 
erin geplaatst kunnen worden.

Code Lengte Breedte Hoogte Materiaal Adv. pr. €
7095 001 3,00 m 55 cm 50 cm Carp Mesh 69,95

7095 002 3,50 m 55 cm 50 cm Carp Mesh 79,95

Black Magic® Standard Keep Net
Bewaarnet in de Black Magic kwaliteit, in 3 lengtes. Open net met mazen van 6 
mm en met fijnmaziger karpernet onderaan. Sterke beschermde ringen, metalen 
topring. Droogt snel, compact op te vouwen.

Code Lengte Breedte Hoogte Mesh Adv. pr. €
7015 001 2,50 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 34,95

7015 002 3,00 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 37,95

7015 003 3,50 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 39,95

Black Magic® Standard Carp Net
Bewaarnet in de Black Magic kwaliteit. Sterk karpernet met fijne mazen over 
de volle lengte. Sterke beschermde ringen, metalen topring. Ideaal voor grote 
vangsten.

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
7016 001 3,00 m 40 cm 50 cm 39,95

ACCESSOIRES

Rubber Mesh leefnet
Op algemene aanvraag: leefnetten van met rubber bekleed materiaal. Zo wordt 
de vis optimaal beschermd, en ook is het net in een mum van tijd weer droog. 
Verslijt bijna niet!

Code Lengte Ø Mesh Adv. pr. €
7041 350 3,50 m 50 cm 6 x 6 mm 59,95

7041 400 4,00 m 50 cm 6 x 6 mm 69,95

Leefnetlood
Kan van buitenaf op de ring van een leefnet worden geschroefd. Ongetwijfeld 
de meest eenvoudige manier om een leefnet te wegen zonder de vissen die erin 
zitten te beschadigen

Code Gewicht Adv. pr. €
6069 200 200 g 4,95

Pit Bull Tele Pro Tele landingsnetsteel
Een eenvoudige, sterke en duurzame telescopische schepnetsteel. Veel waar voor weinig geld.

Code Lengte Gewicht Materiaal Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
7177 200 2,00 m 196 g Glasfiber 2 1,15 m 21,95

7177 250 2,50 m 276 g Glasfiber 3 1,15 m 22,95

7177 300 3,00 m 313 g Glasfiber 3 1,15 m 23,95
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Hyper Carp XTR Landing Net Handle
De Hyper Carp Landing Net Handle zal bij veel sportvissers enthousi-
asme oproepen. Deze eigenlijk voor grote vissen bedoelde landings-
netsteel maakt indruk door het ongelooflijk lage gewicht, zodat 
het met zekerheid gebruikt worden zal bij het vissen op snelheid 
op kleinere vis. Naast het lage gewicht valt de landingsnetsteel ook 
op door de fantastische stijfheid. Zelfs bij gebruik van grote, zware 
spreidblokken en netten voor het vissen op karper buigt ze niet door, 
waardoor ze ook enorm snel door het water glijdt. Tijdens de testfase 
heeft de Hyper Carp Landing Net Handle ook bewezen uiterst robuust 
te zijn. Door de versterkte spiraalwikkelingen zijn er manoeuvres 
mogelijk waarbij normale landingsnetstelen allang gebroken waren. 
Met de lengte van vier meter is de steel zowel thuis op de rivier als op 
stilstaand water en geschikt voor velerlei vismethoden.

Code Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
7106 400 4,00 m 307 g 3 1,53 m 149,95

Hyper Carp XTR Landing Net Handle
Code Model Lengte Gewicht Delen Adv. pr. €
7106 999 Easy Land Extension 0,30 m 35 g 1 14,95

Commando Power landingsnetsteel
Stevige schepnetsteel met een indrukwekkende prijs-kwaliteitverhouding.

Code Lengte Gewicht Materiaal Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
7178 300 3,00 m 357 g Glasfiber 3 1,15 m 29,95

7178 400 4,00 m 512 g Glasfiber 4 1,15 m 37,95

Black Magic® T/A Power Handle
Een volcarbon schepnetsteel van drie meter in Black Magic kwaliteit. Perfect voor alle situaties. Licht, strak en sterk, met een koperen schroefdraad. Staat garant voor 
een jarenlange, trouwe dienst.

Code Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
7110 330 3,3 m 290 g 3 1,24 m 49,95

7110 440 4,4 m 460 g 4 1,24 m 69,95

LANDINGSNETSTELEN

Gold Net
Opvallend goudkleurig frame met EVA tubes om het net te laten drijven. 
Beschikbaar in drie maten, waaronder een extra grote versie voor grote vis. 
Sterk spreidblok en messing draad.

Code Model Breedte Hoogte Diepte Mesh Adv. pr. €
7065 001 Medium 45 cm 38 cm 28 cm 6 x 6 mm 16,95

7065 002 Large 55 cm 45 cm 30 cm 8 x 8 mm 18,95

7065 003 X Large 60 cm 50 cm 35 cm 8 x 8 mm 20,95

CK Competition Net
Landingsnetten voor het wedstrijdvissen in het juiste formaat. Twee uitvoerin-
gen met grove mazen waarmee vis sneller geland kan worden, plus een uit-
voering met zeer fijne mesh mazen voor het vissen met hair rigs en het vissen 
op ondiep water. Licht in gewicht, zeer duurzaam met een sterk spreidblok en 
messing draad.

Code Model Breedte Hoogte Diepte Mesh Adv. pr. €
7066 001 Small 45 cm 35 cm 28 cm 8 x 8 mm 11,95

7066 002 Medium 50 cm 40 cm 28 cm 8 x 8 mm 14,95

7066 003 Hair Rigger 50 cm 40 cm 28 cm 2 x 2 mm 16,95

Silverlite Ghost Net
Superlichte landingsnetten voor het vissen op witvis en op snelheid. Het lage 
gewicht maakt ze veel gemakkelijker te gebruiken op lange landingsnetstelen 
in vergelijking tot conventionele landingsnetten. Met onopvallende Ghost mesh 
mazen die de vis minder afschrikken wanneer ze geland worden.

Code Model Breedte Hoogte Diepte Mesh Adv. pr. €
7067 001 Medium 40 cm 35 cm 25 cm 6 x 6 mm 6,95

7067 002 Large 48 cm 40 cm 28 cm 6 x 6 mm 6,95

Black Magic® Quick Dry
Code Lengte Breedte Diepte Mesh Adv. pr. €
7017 001 55 cm 45 cm 38 cm 5 x 5 mm 22,95

Korte verlenging met schroefdraad, gemakkelijk afneembaar, voor een 
snel landen en verzorgen van vissen.
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Black Magic® Camo
Mesh width 2x2mm, bottom 5x5mm

Code Lengte Breedte Diepte Mesh Adv. pr. €
7017 002 55 cm 45 cm 38 cm 2 x 2 mm 22,95

River Scooper
Code Lengte Breedte Diepte Mesh Adv. pr. €
7017 003 55 cm 45 cm 30 cm 20 x 20 mm 22,95

Black Magic® Monyl
Code Lengte Breedte Diepte Mesh Adv. pr. €
7017 004 55 cm 45 cm 25 cm 6 x 6 mm 22,95

Black Magic® Competition landingsnetkop
Eenvoudige, sterke netten met zachte mazen, die de vissen niet beschadigen. 
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Code Lengte Breedte Mesh Adv. pr. €
7029 001 55 cm 45 cm 3 x 3 mm 10,95

Landingsnetkop Black Magic Compact
Eenvoudige, sterke netten met zachte mazen, die de vissen niet beschadigen. 
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Code Lengte Breedte Diepte Mesh Adv. pr. €
7029 050 44 cm 38 cm 24 cm 2 x 2 mm 10,95

LANDINGSNETKOPPEN

Landingsnetkop No-Snag Latex
Landingnetten waarvan de mazen met latex zijn bedekt. Duurzaam, snel dro-
gend, vriendelijk voor de vissen en haakbestendig!

Code Lengte Breedte Diepte Maat Mesh Adv. pr. €
7029 042 50 cm 38 cm 28 cm M 5 x 5 mm 22,95

7029 043 60 cm 48 cm 30 cm L 5 x 5 mm 26,95

7029 044 60 cm 48 cm 35 cm XL 5 x 5 mm 28,95

Landingsnetkop Hypercarp
Een net voor grote vissen. Zeer sterk met een frame dat wat groter is, maar 
ook dieper dan normaal, zodat zelfs de grootste vissen zonder dramatische toe-
standen geschept kunnen worden. Ook geschikt als u vanaf hogere oevers vist, 
waar ondiepere netten vaak in veel verspeelde vissen resulteren.

Code Lengte Breedte Diepte Mesh Adv. pr. €
7029 049 65 cm 60 cm 40 cm 4 x 4 mm 24,95

Landingsnetkop Commercial King
Sterke kwaliteitsnetten met moderne, ronde mazen. Op de bodem en aan de 
zijkanten is de maasgrootte afwisselend zodat u het net heel makkelijk door 
het water kunt duwen. Zeer opvallende metaalkleur.

Code Model Lengte Breedte Diepte Mesh Adv. pr. €
7029 046 Carp Scooper 50 cm 40 cm 28 cm 2 x 4 mm 21,95
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Hyper Carp Landing Net Head
Dit net is speciaal ontworpen voor grotere karper. Elk onderdeel van het net 
is minutieus ontworpen voor maximale sterkte. Het frame is gemaakt  uit een 
massief metalen blok, die ook als handgreep gebruikt kan worden om de vis op 
te tillen. De extra grote mazen laten water makkelijk weglopen en het net is zo 
vorm gegeven dat de vis hierin stil blijft liggen.

Code Breedte Hoogte Diepte Mesh Adv. pr. €
7029 060 52 cm 60 cm 57 cm 25 x 25 mm 22,95

Black Magic® Folding Net Head Triangular

Landingsnet in Black Magic kwaliteit dat zich voor het transport compact laat 
opvouwen. Ook beschikbaar in een rond model.

Code Lengte Breedte Hoogte Mesh Adv. pr. €
7060 001 55 cm 55 cm 40 cm 6 x 8 mm 16,95

Black Magic® Folding Net Head Round
Landingsnet in Black Magic kwaliteit dat zich voor het transport compact laat 
opvouwen.  Ook in driehoekig model beschikbaar.

Code Lengte Ø Diepte Mesh Adv. pr. €
7061 001 40 cm 50 cm 40 cm 6 x 8 mm 18,95

LANDINGSNETKOPPEN

Waterdichtheid: 12.000 mm

Xi-Dry Polar jas
Hiermee blijft u gegarandeerd warm en droog, zelfs in de meest barre weers-
omstandigheden. Volledig waterdicht en ademend, 12000 mm waterdicht. 
Goed gevoerd, waardoor de warmte binnen blijft zonder dat u in uw bewe-
gingsvrijheid gehinderd wordt tijdens het vissen. Een duurzaam product van 
topkwaliteit met een afneembare kap, stormmouwen en ritsen en nog veel 
meer aantrekkelijke details die u langdurig en volledig tegen de elementen 
beschermen. Materiaal: 100% Nylon, Polyurethaan gecoat. Gram weight: 280 
g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8974 002 M 189,00

8974 003 L 189,00

8974 004 XL 189,00

8974 005 XXL 189,00

8974 006 XXXL 189,00

Waterdichtheid: 12.000 mm

Xi-Dry Polar vissersbroek
Hiermee blijft u gegarandeerd warm en droog, zelfs in de meest barre weers-
omstandigheden. Volledig waterdicht en ademend, 12000 mm waterdicht. 
Goed gevoerd, waardoor de warmte binnen blijft zonder dat u in uw bewe-
gingsvrijheid gehinderd wordt tijdens het vissen. Een duurzaam product van 
topkwaliteit, met verstevigingen aan de knieën en aan het zitvlak, stormritsen 
en nog veel meer aantrekkelijke details die u langdurig en volledig tegen de 
elementen beschermen. Materiaal: 100% Nylon, Polyurethaan gecoat. Gram 
weight: 280 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8973 002 M 169,00

8973 003 L 169,00

8973 004 XL 169,00

8973 005 XXL 169,00

8973 006 XXXL 169,00

Waterdichtheid: 10.000 mm

Xi-Dry WR 10 Jack
Mooi gemaakte waterdichte jas voor de veeleisende visser. Het ademende 
materiaal zorgt ervoor dat  vocht wordt afgevoerd en warmte behouden blijft. 
Materiaal: 100% Nylon, Polyurethaan gecoat. Gram weight: 140 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8916 004 XL 99,95

8916 005 XXL 99,95

8916 006 XXXL 99,95

Xi-Dry Fleecejack
Fleece die enorm goed presteert en drie lagen heeft. Bestand tegen wind en 
slagregen. De jas heeft afveegbare lagen op de mouwen alsook extra lagen 
in het benedengedeelte aan de onderkant zodat het fleecemateriaal niet in 
aanraking komt met grondvoer, visslijm, etc. Het achterste gedeelte is lager 
gesneden zodat uw rug beschermd wordt als u zit. Materiaal: 100% Polyester. 
Gram weight: 390 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8919 004 XL 89,95

8919 005 XXL 89,95

8919 006 XXXL 89,95

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=7029060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=7060001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=7061001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8974002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8974003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8974004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8974005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8974006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8973002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8973003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8973004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8973005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8973006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8916004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8916005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8916006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8919004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8919005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8919006&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=7060001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=7061001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8916004&type=gallery&locale=DE


B139B138

Waterdichtheid: 10.000 mm

Xi-Dry WR 10 Bib'n Brace
Functionele waterdichte visbroek voor de veeleisende visser. Het ademende 
materiaal zorgt ervoor dat u niet zweet en vervolgens afkoelt daardoor. Materi-
aal: 100% Nylon, Polyurethaan gecoat. Gram weight: 140 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8917 004 XL 79,95

8917 005 XXL 79,95

8917 006 XXXL 79,95

Waterdichtheid: 10.000 mm

Xi-Dry WR 10 overbroek
Handige waterdichte overbroek voor de veeleisende visser. Het ademende 
materiaal zorgt ervoor dat u niet zweet en vervolgens afkoelt daardoor. Materi-
aal: 100% Nylon, Polyurethaan gecoat. Gram weight: 140 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8918 002 M 59,95

8918 003 L 59,95

8918 004 XL 59,95

8918 005 XXL 59,95

8918 006 XXXL 59,95

Bovenbroek
Deze vriendelijk geprijsde broek zorgt ervoor dat de kledij van de visser niet 
vochtig of vuil wordt, bijvoorbeeld van het grondvoer. De broek kan heel klein 
opgevouwen worden. Materiaal: 100% Nylon. Gram weight: 70 g/m²

Code Maat Inhoud Kleur Adv. pr. €
8929 002 M 1 stuks zwart 13,95

8929 003 L 1 stuks zwart 13,95

8929 004 XL 1 stuks zwart 13,95

8929 005 XXL 1 stuks zwart 13,95

Track Suit Trousers
Materiaal: 100% Polyester. Gram weight: 100 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8490 001 M 24,95

8490 002 L 24,95

8490 003 XL 24,95

8490 004 XXL 24,95

8490 005 XXXL 24,95

Hoodie
Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester. Gram weight: 340 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8491 001 M 49,95

8491 002 L 49,95

8491 003 XL 49,95

8491 004 XXL 49,95

8491 005 XXXL 49,95

KLEDING

Dry Fit Polo
Materiaal: 100% Polyester. Gram weight: 180 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8492 001 M 17,95

8492 002 L 17,95

8492 003 XL 17,95

8492 004 XXL 17,95

8492 005 XXXL 17,95

Polo Shirt
Materiaal: 100% Katoen. Gram weight: 220 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8493 001 M 22,95

8493 002 L 22,95

8493 003 XL 22,95

8493 004 XXL 22,95

8493 005 XXXL 22,95

T-Shirt
Materiaal: 100% Katoen. Gram weight: 220 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8494 001 M 14,95

8494 002 L 14,95

8494 003 XL 14,95

8494 004 XXL 14,95

8494 005 XXXL 14,95
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B141B140

Vest
Materiaal: 100% Polyester. Gram weight: 220 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8495 001 M 32,95

8495 002 L 32,95

8495 003 XL 32,95

8495 004 XXL 32,95

8495 005 XXXL 32,95

Sweat Shirt
Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester. Gram weight: 340 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8496 001 M 34,95

8496 002 L 34,95

8496 003 XL 34,95

8496 004 XXL 34,95

8496 005 XXXL 34,95

Soft Shell Jacket
Materiaal: 100% Polyester. Gram weight: 280 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8497 001 M 49,95

8497 002 L 49,95

8497 003 XL 49,95

8497 004 XXL 49,95

8497 005 XXXL 49,95

Winter Warmer
Stoere wintermuts voor Browningfans. 
Houdt uw oren warm als het waait en 
koud is. Materiaal: 100% Nylon/100% 
Polyester. Gram weight: 340 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
9788 056 L 16,00

9788 057 XL 16,00

Visor
Materiaal: 100% Katoen

Code Kleur
9788 069 wit

KLEDING

Red Heat zonnebril
Stijlvolle zonnebril met polariserend effect. Een absolute must voor iedere visser 
die zijn ogen tegen de zon wil beschermen. De polariserende glazen zorgen er 
tevens voor dat u vissen kunt zien zwemmen die u anders zeker zou hebben 
gemist.

Code Adv. pr. €
8910 012 29,95

rood

blauw rood Adv. pr. €
8910 002 8910 003 29,95

Zonnebril  Blue Star
Vervullen twee functies: ten eerste beschermen ze de ogen van de visser 
tegen schadelijke UV-stralen, en ten tweede zorgen ze ervoor dat een dobber 
of feedertop beter zichtbaar is. Van hoge kwaliteit en met gepolariseerde len-
zen. Worden geleverd in een harde beschermdoos en met een poetsdoek.

Handdoek
Materiaal: 100% Katoen

Code
9789 003

'Wipe It' - handdoeken
Handige en multifunctionele handdoek. In uitge-
vouwen staat 30x30 cm. Kan opnieuw gebruikt 
worden. Materiaal: 100% Katoen

Code Breedte Hoogte Inhoud
9789 999 30 cm 30 cm 30 stuks

Royal Cap
Materiaal: 100% Katoen

Code
9788 066
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B142

banner
Materiaal: 100% Nylon

Code Breedte Hoogte
9963 503 200 cm 80 cm

sticker
Code Breedte Hoogte
9949 044 14,8 cm 10,5 cm

9949 043 21 cm 14,8 cm

9971 956 42 cm 10 cm

Sphere sticker
Code Breedte Hoogte
9971 966 42 cm 10 cm

Rod Stand
Code Breedte Hoogte Diepte
9963 501 60 cm 105 cm 43 cm

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

Code Breedte Hoogte
9966 052 70 cm 260 cm

ACCESSOIRES
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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.

i UITLEG INTERACTIEVE ICONEN

U kunt meer informatie over het product zien door  
op de volgende iconen te klikken:

U kunt een google zoekopdracht doen door op het artikel-
nummer van het desbetreffende product te klikken 

Detail  
opnamen 

Exploded view 
weergave

Gebruikers 
handleiding

Video360 graden 
animatie

Google-Suche



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

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3958001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3958002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3949012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3949010&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3949011&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3949015&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3962106&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3962606&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3949028&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949017&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3958001&type=manual&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3958001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3958001&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3958001&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3958001&type=video3&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3949012&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3949010&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3949011&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3949015&type=video&locale=DE


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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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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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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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

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4467002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4467004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4467006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4468002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4468004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4468006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4484002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4484004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4484006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4484008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4485002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4485004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4485006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4486002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4486004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4486006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4487002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4487004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4487006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4487008&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/


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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RA44 RA45

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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RA46 RA47

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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RA48 RA49

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
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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

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9976345&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9975300&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9986001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9986002&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9975300&type=gallery&locale=DE


RA52 RA53

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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RA54

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
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Compromisloze hightech-producten speciaal ontworpen voor extreme situaties. 
De lange traditie die fin-nor in de loop der jaren heeft opgebouwd stamt af 

van het big-game vissen. Vandaag de dag wordt er echter ook perfect materiaal 
aangeboden voor de vele andere vormen van het zeevissen en voor de jagers op 

grote zoetwatervissen is fin-nor inmiddels al niet meer weg te denken.

i UITLEG INTERACTIEVE ICONEN

U kunt meer informatie over het product zien door  
op de volgende iconen te klikken:

U kunt een google zoekopdracht doen door op het artikel-
nummer van het desbetreffende product te klikken 

Detail  
opnamen 

Exploded view 
weergave

Gebruikers 
handleiding

Video360 graden 
animatie

Google-Suche



FN2 FN3

MARQUESA 2 SPEED
De Fin-Nor "Marquesa-2-Speed" reel werd bekroond als beste nieuwe 
reel op de EFTTEX beurs in Amsterdam in juni 2011, toen hij voor het 
eerst aan het publiek werd voorgesteld. Deze reel wordt CNC-gefreesd 
uit een aluminium blok. Hij maakt indruk met zijn hoge inhaalsnelheid, 
maar kan ook in een lagere versnelling worden gezet wanneer u niet 
zozeer snelheid maar wel heel veel kracht nodig hebt. De tandwielen 
zijn eveneens uit aluminium gefreesd en het slipsysteem werkt met 
carbon remschijven, die u normaliter enkel vindt op zeer grote biggame 
reels. Hij weegt slechts 800-950 gram en is dus uitstekend geschikt 
om stand-up mee te vissen, maar kan ook ingezet worden voor talloze 
andere zoute vistechnieken. Dit technische hoogstandje ziet er dan ook 
nog eens subliem uit, met zijn opvallende zilveren en gouden kleuren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Molenhuis uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Fijn instelbare lever-drag-slip met carbon slipschijven
 · Roestvrijstalen slinger
 · Binnenwerk uit superharde roestvrijstaallegering
 · Extra tweede Power-Speed met 3.1 : 1 overbrenging
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0619 020 MA20II 275 / 0,35 6.1:1 / 3.1:1 135 cm 7 11,3 kg / 25 lbs 814 g 379,00

0619 030 MA30II 295 / 0,40 6.1:1 / 3.1:1 135 cm 7 11,3 kg / 25 lbs 828 g 439,00

0619 040 MA40II 400 / 0,40 5.2:1 / 2.8:1 130 cm 7 13,6 kg / 30 lbs 947 g 479,00

0619 050 MA50II 425 / 0,50 5.2:1 / 2.8:1 130 cm 7 13,6 kg / 30 lbs 970 g 499,00

LEVER DRAG 2-SPEED

MARQUESA
Het summum van precisie, kracht en verfijning: 
Marquesa is ideaal om met de nieuwe gevlochten 
superlijnen te vissen.  Een lichtere, snellere en ster-
kere reel was nooit eerder aan de waterkant te zien. 
Marquesa wordt uiterst secuur gefreesd uit 6061-
T6 aluminum en beschikt over. Marquesa's' zijn de 
perfecte reels voor wedstrijdvissers of voor wie van 
stand-up vissen houdt. Marquesa is stoer genoeg om 
de grootste vissen te temmen, maar is tegelijkertijd 
een erg gesofisticeerd technisch wonder.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Molenhuis uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Ergonomisch gevormde slingerknop voor optimale krachtoverbrenging
 · Instelbare verklikkerdruk

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0622 012 MA12 245 / 0,26 6.1:1 109 cm 7 6,8 kg / 15 lbs 567 g 279,00

0622 016 MA16 265 / 0,30 6.1:1 109 cm 7 6,8 kg / 15 lbs 595 g 299,00

0622 020 MA20 275 / 0,35 6.1:1 130 cm 7 8,2 kg / 18 lbs 760 g 339,00

0622 030 MA30 295 / 0,40 6.1:1 130 cm 7 8,2 kg / 18 lbs 777 g 379,00
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FN4 FN5

MARQUESA
De Marquesa Pelagic is de perfecte keuze voor vissers die het op zeilvis en 
marlijn hebben gemunt met lichter stand-up materiaal. Dankzij de special 
bovenste crossbar houdt u de spoel onder controle tijdens het vissen met 
vliegers of met levend aas, zodat er geen vogelnestjes ontstaan. De hoge 
inhaalsnelheid maakt van deze reel het ultieme wapen voor biggamevissers. 
De reel beschikt over een speciaal systeem in twee trappen: de aanslagmodus 
(“Strike”), maar ook een steilere controlecurve voor wanneer aanslaan alleen 
niet volstaat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Compleet machinaal gefreesd, aluminium molenhuis uit één stuk
 · Fijn instelbare lever-drag-slip met carbon slipschijven
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Superharde messing binnenwerkonderdelen
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0617 040 MA40TP 400 / 0,40 5,2:1 127 cm 6 7,0 kg / 15 lbs 898 g 399,00

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Molenhuis en zijplaten uit aluminium
 · Fijn instelbare lever-drag-slip met carbon slipschijven
 · Extra grote, antislip slingerknop
 · Superharde messing binnenwerkonderdelen
 · Hoge inhaalsnelheid
 · Oneindige anti-retour
 · Saltguard molenhuisbescherming uit meerdere lagen

PRIMAL RH
De Fin-Nor Primal disc-drag reels zetten een familietraditie 
voort op het gebied van zoutwaterreels. Deze Primal-reeks 
bevat twee nieuwe, ultrakleine maatjes, die bedoeld zijn 
voor het vissen met dunne, maar buitengewoon sterke, 
gevlochten lijnen. De reel voelt dus niet langer aan als een 
zwaar gewicht op de hengel, wat het visplezier enorm 
doet toenemen. De kracht van deze kleine wondertjes is 
gewoon onvoorstelbaar. Het opspoelen van de Primal is 
eveneens indrukwekkend.

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0625 010 RH PR10HS 345 / 0,25 7,2:1 102 cm 7 15 kg / 33 lbs 380 g 249,00

0625 012 PR12HS 450 / 0,27 7,2:1 102 cm 7 15 kg / 33 lbs 392 g 249,00

LEVER DRAG

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Molenhuis en zijplaten uit aluminium
 · Fijn instelbare lever-drag-slip met carbon slipschijven
 · Extra grote, antislip slingerknop
 · Superharde messing binnenwerkonderdelen
 · Hoge inhaalsnelheid
 · Oneindige anti-retour
 · Saltguard molenhuisbescherming uit meerdere lagen

PRIMAL LH
Het kenmerkende ontwerp van de Fin-Nor Primal disc-drag 
reels krijgt een vervolg in de traditie van onze zoutwater 
multipliers. De Primal serie inspringen op de visserij met 
dunne en supersterke gevlochten lijnen. Het resultaat is 
een reel die niet aanvoelt als een blok op de hengel  dit 
komt het drillen en visplezier ten goede. De kracht van 
deze kleine wonderreels is ongelooflijk. De Primal maakt 
daarnaast ook indruk met zijn extreem hoge inhaalsnel-
heid.

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0625 101 PR10HS 345 / 0,25 7,2:1 102 cm 7 15 kg / 33 lbs 380 g 249,00
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FN6 FN7

SPORTFISHER TROLLING LD
Een veelzijdige Fin-Nor reel met een zeer stevig 
remschijfsysteem en een lijnverdeler. Dit supersterke 
model is vrijwel perfect. Beschikbaar in de twee 
meest gebruikte formaten bij het slepen of bij het 
vissen met natuurlijk aas. De tandwielen leveren 
hoge prestaties en de remschijven in carbon zorgen 
voor enorme remkracht. De verklikker is een extra-
tje dat zeker slepende vissers zullen weten te waar-
deren want het vormt de ideale beetverklikker.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Robuust molenhuis uit met roestvrijstaal versterkt 
vezelplastic
 · Fijn instelbare lever-drag-slip met carbon slipschijven
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Superharde, overdimensionale messing binnenwerk-
onderdelen

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0335 020 520 LW 320 / 0,45 4.2:1 42 cm 5 10,9 kg / 24 lbs 568 g 119,00

0335 030 530 LW 460 / 0,50 4.2:1 52 cm 5 13,6 kg / 30 lbs 676 g 129,00

SPORTFISHER TROLLING SD
De alleskunner: het type reel waar zeevissers over de hele wereld van 
houden. Voorzien van een stervormige slip, enorm gebruiksvriendelijk 
en onverwoestbaar: volgens ons wordt deze veelzijdige reel een echte 
bestseller.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Robuust molenhuis uit met roestvrijstaal versterkt vezelplastic
 · Extra groot offshore-meerschijven-slipsysteem
 · Extra grote, antislip slingerknop
 · Krachtig binnenwerk
 · Aluminium spoel

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0328 020 220 LW 450 / 0,40 4.2:1 61 cm 2 10,9 kg / 24 lbs 525 g 79,95

0328 030 230 LW 425 / 0,50 4.4:1 83 cm 2 13,6 kg / 30 lbs 693 g 89,95

STERSLIP
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FN8 FN9

OFFSHORE SPINNING
Wanneer het erop aankomt om een echt gigantische vis te bedwingen, dan 
kunt u delicate werpmolens missen als kiespijn. Lichte werpmolens met 
verfijnde tandwielen hebben het namelijk knap lastig met zo’n klus. Wat 
een sportvisser nodig heeft, is een molen die hem of haar nooit in de steek 
zal laten. De Fin-Nor Offshore is dé ideale drilmachine. Dit is geen modieus 
speelgoed, het is een krachtpatser zonder kapsones. In tegenstelling tot de 
#95 versie heeft het nieuwe model (maat #105) met zijn ongelofelijk grote 
lijncapaciteit een beugel die met de hand geopend en gesloten moet wor-
den.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Molenhuis en zijplaten uit aluminium
 · Extra groot offshore-meerschijven-slipsysteem
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Grote lijngeleider met anti-kinksysteem
 · Robuste binnenwerkonderdelen uit brons en roestvrijstaal
 · Aluminium spoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Multistop anti-retour
 · Buitenaanslag, daardoor geen gevaar voor ongewild omklappen van 
lijnbeugel tijdens de worp

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0613 065 OFS6500 360 / 0,45 4,4:1 87 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 882 g 129,00

0613 075 OFS7500 420 / 0,45 4,4:1 93 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 905 g 134,00

0613 085 OFS8500 490 / 0,45 4,4:1 102 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1070 g 139,00

0613 095 OFS9500 540 / 0,45 4,4:1 108 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1101 g 144,00

0613 105 OFS10500 700 / 0,45 4,4:1 115 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1135 g 149,00

LETHAL SPINNING
De Fin-Nor Lethal heeft een eervolle plek verdiend in de Fin-Nor molenreeks. 
Dit werkpaardje is verkrijgbaar in vier maten, die samen heel wat zoute vis-
technieken aankunnen. De molen heeft geen delicate onderdelen en geen 
antiretour. Uitstekend geschikt voor het vissen op alle roofvissen, zoet en 
zout. Ook meervalvissers weten hem te waarderen!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Zeer robuust molenhuis, dito zijplaten en rotor uit aluminium
 · Fijn instelbaar, afgeschermd Magnum-CSC™ slipsysteem voorop (car-
bon slipschijven)
 · Overgedimensioneerde slingerknop voor optimale krachtoverbrenging
 · Oneindige anti-retour
 · MegaShieldTM coating uit verschillende lagen

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0624 040 LT40 210 / 0,30 5.2:1 78 cm 7 10,4 kg / 23 lbs 382 g 109,00

0624 060 LT60 220 / 0,40 4.9:1 83 cm 7 13,6 kg / 30 lbs 617 g 119,00

0624 080 LT80 270 / 0,45 4.9:1 94 cm 7 18,1 kg / 40 lbs 697 g 129,00

0624 100 LT100 265 / 0,50 4.9:1 103 cm 7 20,4 kg / 45 lbs 870 g 159,00

SLIP VOOROP
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TIDAL
Op onverwoestbare molens heeft  Fin-Nor altijd al patent gehad. De nieu-
we Fin-Nor Tidal zet deze traditie naadloos verder. Behalve het onwrikbare 
molenhuis en de vele componenten in RVS, beschikt de molen ook over een 
geoptimaliseerde krachtoverbrenging. De Tidal is dan ook de perfecte vecht-
machine om meerval, snoek en diverse diepzeevissen mee te bekampen – en 
dat voor een zeer aantrekkelijke prijs!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Rotor uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Molenhuis uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Slip voorop met Magnum Carbon-slipschijven
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Met titaniumnitride gecoate lijngeleider
 · Dikke lijnbeugel voor optimale balans
 · Extra sterke molenas uit roestvrijstaal
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · Lijnopspoelsysteem met twee snelheden
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0607 045 T 545 210 / 0,31 5,2:1 81 cm 5 11,3 kg / 25 lbs 348 g 74,95

0607 055 T 555 120 / 0,41 4,9;1 85 cm 5 13,6 kg / 30 lbs 550 g 84,95

0607 065 T 565 150 / 0,40 4,9;1 91 cm 5 18,1 kg / 40 lbs 556 g 89,95

0607 075 T 575 280 / 0,40 4,9;1 104 cm 5 20,4 kg / 45 lbs 715 g 94,95

0607 095 T 595 400 / 0,45 4,9;1 120 cm 5 20,4 kg / 45 lbs 745 g 104,95

MEGALITE
Robuuste en toch relatief goedkope  reeks die een hele rist zilte technieken 
faciliteert. Fin-Nor kwaliteit voor eenieders beurs. Pure perfecte voor zoutwa-
terfanaten. Modern en aantrekkelijk verpakt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Grafiet rotor
 · Compact molenhuisdesign
 · Extra groot meerschijven-slipsysteem
 · Spuitgegoten aluminium slinger
 · Grote lijngeleider
 · Krachtig binnenwerk
 · Aluminium spoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0346 040 40 230 / 0,22 5,2:1 76 cm 5 6,5 kg / 14 lbs 320 g 64,95

0346 060 60 300 / 0,26 4,9:1 83 cm 5 12,0 kg / 26 lbs 550 g 74,95

0346 080 80 400 / 0,30 4,9:1 94 cm 5 15,0 kg / 33 lbs 690 g 84,95

0346 100 100 330 / 0,45 4,9:1 100 cm 5 15,0 kg / 33 lbs 700 g 89,95

SLIP VOOROP
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Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13098 240 612 2,40 m 1+1 6 - 12 lbs 1,67 m 315 g 99,95

13098 241 1020 2,40 m 1+1 10 - 20 lbs 1,67 m 331 g 99,95

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13099 230 Lethal Bite Species 2,30 m 1+1 4 - 8 lbs 1,67 m 280 g 99,95

BOOT

LETHAL BITE
Lethal, de sensationele hengelserie met een volcarbon blank. In tegenstelling tot holle blanks levert deze wijze van bouwen vrijwel 
onverwoestbare hengels op die ook nog eens extreem dun zijn. Exact geplaatste Fuji Alconite geleideogen zorgen voor een perfecte 
buiging en de werpmolen of reel zit perfect vast in de Fuji DPS reelhouder. De actie van de 6 – 12 lbs maakt de hengel tot een per-
fecte allrounder voor het vissen vanaf een boot. Het 10 – 20 lbs model is de ideale partner voor het wrakvissen en op dieper water, 
wanneer zwaarder materiaal noodzakelijk is.

LETHAL BITE SPECIES
Lethal, de sensationele hengelserie met een volcarbon blank. In tegenstelling tot holle blanks levert deze wijze van bouwen vrijwel 
onverwoestbare hengels op die ook nog eens extreem dun zijn. De hengel voor specialisten, de buigzame blank levert veel drilvreugde 
op bij het vissen op ondiepten en wateren van gemiddelde diepte. Uiteraard is ook deze hengel afgebouwd met Fuji componenten.
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Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte PE Class Gewicht Adv. pr. €
13080 230 Lethal Lure L 2,30 m 2 40 - 140 g 1,70 m 1-2,5 289 g 125,00

13080 270 Lethal Lure L 2,70 m 2 40 - 140 g 1,42 m 1-2,5 332 g 135,00

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte PE Class Gewicht Adv. pr. €
13084 220 Lethal Sea Spin 2,20 m 2 30 - 70 g 1,65 m 0,6-1 266 g 115,00

13084 221 Lethal Sea Spin H 2,20 m 2 50 - 300 g 1,58 m 0,9-2,5 281 g 145,00

13084 240 Lethal Sea Spin 2,40 m 2 30 - 70 g 1,70 m 0,6-1 298 g 115,00

13084 270 Lethal Sea Spin 2,70 m 2 30 - 70 g 1,70 m 0,6-1 312 g 135,00

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte PE Class Gewicht Adv. pr. €
13083 210 Lethal Variado 2,10 m 2 6 - 12 lbs 1,52 m 0,8-2 292 g 115,00

13083 211 Lethal Variado 2,10 m 2 12 - 20 lbs 1,52 m 1,8-3 314 g 125,00

13083 212 Lethal Variado 2,10 m 2 20 - 30 lbs 1,52 m 3-4 349 g 135,00

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte PE Class Gewicht Adv. pr. €
13081 230 Lethal Pilk 2,30 m 2 60 - 200 g 1,45 m 1,2-3 186 g 119,00

13081 270 Lethal Pilk 2,70 m 2 60 - 200 g 1,71 m 1,2-3 186 g 129,00

SPINHENGELS

LETHAL LURE L
Lethal – de sensationele hengelreeks met een topdeel uit volcarbon. Deze hengels zijn, anders dan hengels 
gebouwd op holle blanks, nagenoeg onverwoestbaar en toch extreem slank. Dankzij het slanke ontwerp 
wegen ze ondanks hun kracht heel weinig. Het model Lure is speciaal bedoeld voor de hedendaagse kunstaas-
visserij op en aan zee.

LETHAL SEA SPIN
Lethal – de sensationele hengelreeks met een topdeel uit volcarbon. Deze hengels zijn, anders dan hengels die 
gebouwd zijn op holle blanks, nagenoeg onverwoestbaar en toch extreem slank. Dankzij het slanke ontwerp 
wegen ze ondanks hun kracht heel weinig. Het model Sea Spin is bedoeld voor het moderne kunstaasvissen op 
zee.

LETHAL VARIADO
Lethal – de sensationele hengelreeks met een topdeel uit volcarbon. Deze hengels zijn, anders dan hengels die 
gebouwd zijn op holle blanks, nagenoeg onverwoestbaar en toch extreem slank. Dankzij het slanke ontwerp 
wegen ze ondanks hun kracht heel weinig. Het model Variado is bedoeld voor het lichte slepend vissen en voor 
tal van andere vismethoden vanaf de boot.

LETHAL PILK
Lethal – de sensationele hengelreeks met een topdeel bestaande uit massief carbon. Deze hengels zijn, anders 
dan hengels met een holle blank, nagenoeg onverwoestbaar en toch extreem slank. Dankzij het slanke ont-
werp wegen ze heel weinig. Het model Pilk is speciaal ontworpen voor het pilkeren, zowel op de Noordzee, de 
Baltische Zee en in Noorwegen

Indestructible. 
Reinvented.
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Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte PE Class Geleideogen Reelhouder Gewicht Adv. pr. €
13025 220 Valhall 2.0 II 2,20 m 2 40 - 140 g / vertical - 220 g 1,70 m 1-2,5 Fuji® Fuji 263 g 159,00

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte PE Class Geleideogen Reelhouder Gewicht Adv. pr. €
13027 220 Valhall Light 2,20 m 2 30 - 80 g / vertical - 150 g 1,68 m 0,8-1,5 Fuji® Fuji 248 g 159,00

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte PE Class Geleideogen Reelhouder Gewicht Adv. pr. €
13026 220 Valhall 2.0 II Traveller 2,20 m 4 40 - 140 g / vertical - 220 g 0,61 m 1-2,5 Fuji® Fuji 252 g 199,00

BOOT

VALHALL 2.0 I I
Verstandige mensen zeggen dat het beste nog niet goed genoeg is. Met deze wijsheid in het achterhoofd begonnen Fin-Nor en Rainer Korn 
aan de nieuwe Valhall. Deze krachtige spinhengel voor op zee heeft alles in zich wat u van een hengel mag verwachten: hij is licht, de blank 
is slank en krachtig. De nieuwe carbonblank is voorzien van de allerbeste materialen: Fuji K-frame geleideogen, een high-grip Fuji molenhou-
der, een stevig ondereind met kruis voor hengelsteun of gimbal – ook al van Fuji. De EVA-handgreep is ergonomisch gevormd zodat u uren 
na elkaar zonder problemen kunt vissen of drillen. De hengeldelen zijn bewust niet even lang gemaakt: doordat alle geleideogen op één deel 
staan, is de hengel zeer stabiel. De Valhall is daarnaast ook een lust voor het oog. Met een werpvermogen van 40 tot 140 gram en een leng-
te van 2,20 meter is dit de perfecte spinhengel voor op zee, ongeacht of u in Noorwegen, IJsland, Ierland, Schotland of een of ander tropisch 
land vist. U kunt probleemloos verticalend vissen met aas of kunstaas tot 220 gram zwaar.

VALHALL LIGHT
Eindelijk is er ook een lichte versie van de Valhall beschikbaar, die vooral de liefhebbers van het lichte kunstaasvissen op zee zal aanspreken. 
Na één dagje testvissen zal iedereen meteen verliefd zijn op deze gevoelige maar toch krachtige hengel. Een droomhengel, zonder meer! 
Heeft dezelfde componenten en hetzelfde ontwerp als zijn zwaardere zus. Werpvermogen van 30 tot 80 gram, met de mogelijkheid om met 
aas of kunstaas tot 150 gram zwaar te vissen – en dat alles zonder problemen!

VALHALL 2.0 I I  TRAVELLER
Uiteraard bestaat de nieuwe Valhall ook in een reishengeluitvoering. Met zijn vier delen en een transportlengte van precies 61 cm is dit de 
ideale partner voor wie per vliegtuig, motorfiets of in een auto met weinig ruimte reist. Gebouwd uit dezelfde materialen als de tweede-
lige Vallhall. De lange bussen staan garant voor stabiele verbindingen en verlenen deze hengel mede zijn kracht. Werpvermogen: 40 tot 
140 gram, verticaal tot 220 gram. Valhall Light: werpvermogen: 30 tot 80 gram, verticaal tot 150 gram. Lengte van beide modellen: 2,20 
meter.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte PE Class Geleideogen Reelhouder Gewicht Adv. pr. €
13028 220 Valhall 2.0 Traveller Light 2,20 m 4 30 - 80 g / Vertical: 150 - g 0,61 m 0,8-1,5 Fuji® Fuji 230 g 179,00

VALHALL 2.0 TRAVELLER LIGHT
Uiteraard bestaat de nieuwe Valhall ook in een reishengeluitvoering. Met zijn vier delen en een transportlengte van precies 61 cm is dit de 
ideale partner voor wie per vliegtuig, motorfiets of in een auto met weinig ruimte reist. Gebouwd uit dezelfde materialen als de tweede-
lige Vallhall. De lange bussen staan garant voor stabiele verbindingen en verlenen deze hengel mede zijn kracht. Werpvermogen: 40 tot 
140 gram, verticaal tot 220 gram. Valhall Light: werpvermogen: 30 tot 80 gram, verticaal tot 150 gram. Lengte van beide modellen: 2,20 
meter.

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13025220&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13027220&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13026220&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13028220&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/


FN18 FN19

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte PE Class Actie Geleideogen Gewicht Adv. pr. €
13030 170 Megalite Vertical Jigger 1,70 m 2 300 g / 20 - 25 lbs 1,21 m 2-4 extra fast Fuji® 263 g 65,00

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte PE Class Actie Geleideogen Gewicht Adv. pr. €
13031 210 Megalite Boat MH 2,10 m 2 300 g / 20 - 25 lbs 1,60 m 2-4 extra fast Fuji® 302 g 75,00

13031 240 Megalite Boat MH 2,40 m 2 300 g / 20 - 25 lbs 1,90 m 2-4 extra fast Fuji® 323 g 75,00

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte PE Class Actie Geleideogen Gewicht Adv. pr. €
13032 240 Megalite Jig n' Pilk 2,40 m 2 140 g / 6 - 12 lbs 1,26 m 0.6-1 extra fast Fuji® 235 g 65,00

13032 241 Megalite Jig n' Pilk 2,40 m 2 180 g / 8 - 14 lbs 1,26 m 0.8-1.2 extra fast Fuji® 233 g 65,00

BOOT

MEGALITE VERTICAL JIGGER
Verticaal jiggen is snel opkomend op de zeeën van de wereld. In de Megalite serie bieden we je nu de ideale metgezel in de vorm 
van de Megalite Vertical Jigger. Deze gevoelige powerhouse biedt een lichte, maar onverwoestbare blank die gecombineerd wordt 
met een immense hoeveelheid kracht tegen een aantrekkelijke prijs. Het lage gewicht van de hengel en de ergonomische EVA 
handgreep maken dat je urenlang zonder moe te worden kunt vissen. Met een werpvermogen van 300 gram (voor lijnen met een 
trekkracht van 20 – 25 lbs) en een lengte van 1,70 meter is deze hengel perfect voor het vissen in Noorwegen, IJsland of in tropische 
wateren.

MEGALITE BOAT MH
Lichtgewicht boothengel voor allround gebruik op zee. De elegante Megalite Boat biedt een exceptioneel krachtige actie in combina-
tie met een beetregistratie vol superlatieven. De Megalite Boat heeft een doorgaande actie, is zeer robuust en voorkomt losschieten 
van zeer sterke opponenten. De hengel is de ideale partner voor alle actieve en passieve bootvissers die op zoek zijn naar een unieke 
adrenalinestoot.

MEGALITE JIG N'  PILK
Een nieuwe generatie topkwaliteit zoutwaterhengels die geen compromis aangaan als het gaat om performance, ondanks hun zeer 
lage eigen gewicht. Met een lengte van 2,40 meter en een werpvermogen tot 140 gram (lijnklasse 12 lb) en tot 180 gram (lijnklasse 
8 – 14 lbs), is dit de perfecte aanvulling op de Megalite serie. De Megalite Jig ‘n Pilk garandeert een optimale aascontrole en een 
bliksemsnel reactievermogen. De ideale partner op de boot en specifiek ontworpen voor het vissen met jigs en pilkers met of zonder 
extra onderlijnen. De hengel maakt het mogelijk om de gehele dag door met stijl en comfort te vissen, ze maakt vermoeide armen 
tot iets uit het verleden. Het mooiste van alles is dat de hengel ook nog eens zeer betaalbaar is voor de sportvisser.

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13030170&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13031210&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13031240&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13032240&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13032241&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13030170&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13030170&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13030170&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13031210&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13031210&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13032240&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13032240&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13032240&type=video2&locale=DE


FN20 FN21

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte PE Class Actie Geleideogen Gewicht Adv. pr. €
13033 210 H 2,10 m 4 400 g / 30 lbs 0,58 m 2-4 extra fast Fuji® 246 g 75,00

13033 240 H 2,40 m 4 400 g / 30 lbs 0,60 m 2-4 extra fast Fuji® 271 g 79,00

13033 270 MH 2,70 m 5 180 g / 8 - 14 lbs 0,51 m 0.8-1.2 extra fast Fuji® 279 g 81,00

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte PE Class Actie Geleideogen Reelhouder Gewicht Adv. pr. €
13034 190 Megalite Thai Rubber 1,90 m 1 60 - 120 g 1,90 m 0,4-1,0 extra fast Fuji® Fuji® 130 g 99,00

13034 191 Megalite Thai Rubber 1,90 m 1 80 - 180 g 1,90 m 1-2 extra fast Fuji® Fuji® 140 g 99,00

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Actie Geleideogen Reelhouder Gewicht Adv. pr. €
13035 190 1-3 1,90 m 1 80 - 180 g 1,90 m extra fast Fuji® Fuji® 160 g 99,00

13035 191 2-4 1,90 m 1 120 - 200 g 1,90 m extra fast Fuji® Fuji® 170 g 99,00

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13102 180 Megalite Tele Boat 1,80 m 3 10 - 100 g 1,00 m 177 g 29,90

13102 210 Megalite Tele Boat 2,10 m 3 10 - 100 g 1,00 m 192 g 34,90

13102 240 Megalite Tele Boat 2,40 m 4 10 - 100 g 1,05 m 227 g 39,90

13102 270 Megalite Tele Boat 2,70 m 4 10 - 100 g 1,05 m 261 g 44,90

13102 300 Megalite Tele Boat 3,00 m 5 10 - 100 g 1,15 m 332 g 49,90

13102 350 Megalite Tele Boat 3,50 m 5 20 - 120 g 1,15 m 396 g 54,90

13102 400 Megalite Tele Boat 4,00 m 5 20 - 120 g 1,15 m 462 g 59,90

BOOT

MEGALITE TRAVEL
De reisgenoot die in elke koffer een plekje zou moeten krijgen. Deze vierdelige zeehengels maken indruk door 
hun krachtige ruggengraat terwijl ze toch licht en gevoelig in de hand liggen. Met lengtes van 2,10 / 2,40 
meter met een werpvermogen van 400 gram (lijnklasse 30 lb) en een versie van 2,70 meter met een werpver-
mogen van 180 gram (lijnklasse 8 – 14 lbs), komt de Megalite Travel tegemoet aan alle individuele vereisten 
van de moderne bootvisser. Het elegante ontwerp maakt de hengel tot een uitstekende partner voor je visrei-
zen.

MEGALITE THAI RUBBER
‘Thai’ is de naam van de rode zeebrasem in het Japans. Dezelfde vis, ‘Pagrus pagrus’ is een belangrijke vissoort 
langs de kusten van de Middellandse Zee. Ze worden vooral bevist met kunstaas. Het gebruik van thai rubber 
jigs in combinatie met hengels die speciaal ontworpen zijn voor deze methode van vissen, leidde ertoe dat Fin 
Nor de Megalite Thai Rubber serie aan hengels liet ontwerpen die bestaat uit twee hengels met compleet ver-
schillende acties. Perfect uitgebalanceerde zachte toppen met een semi-parabolische actie biedt de sportvisser 
het voordeel dat ook zeer voorzichtige aanbeten gedetecteerd worden, terwijl elke specimen die het aas grijpt 
toch snel gedrild kan worden.

MEGALITE SLOW JIG
Twee speciaal ontwikkelde hengels voor het ‘slow jiggen’. Een hoog aangeschreven methode langs de kusten 
van de Middellandse Zee waarbij er gericht gevist wordt op soorten als de Dentex, rode zeebrasem, groupers 
en amberjacks. Onze blanks uit grafiet met een slank profiel zijn afgebouwd met Fuji componenten, dit biedt 
de sportvisser duidelijke voordelen bij het presenteren van de slow jig en bij het drillen van een gehaakte vis.

MEGALITE TELE BOAT
Gevoelige E-Glass top voor een perfecte beetregistratie, krachtige blank met de benodigde kracht om ook gro-
te roofvissen je wil op te leggen. Deze serie wordt vooral gebruikt voor het bootvissen op de Middellandse Zee.
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Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte PE Class Geleideogen Reelhouder Gewicht Adv. pr. €
13300 170 20/30 1,70 m 1+1 30 lbs 1,21 m 3-4 Alps Alps 832 g 229,00

13300 171 30/50 1,70 m 1+1 50 lbs 1,21 m 4-6 Alps Alps 842 g 229,00

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte PE Class Geleideogen Reelhouder Gewicht Adv. pr. €
13301 170 20/30 1,70 m 1 20 - 30 lbs 1,70 m 3-4 Alps Alps 887 g 449,00

13301 171 30/50 1,70 m 1 30 - 50 lbs 1,70 m 4-6 Alps Alps 921 g 449,00

13301 172 50/80 1,70 m 1 50 - 80 lbs 1,70 m 6-8 Alps Alps 928 g 449,00

A1330 190 Handdeel gebogen 50,00 cm 139,95

BIG GAME

MARQUESA DRIFT TR
De Marquesa is een van de meest tot de verbeelding sprekende reels uit de geschiedenis van Fin-Nor. Nu  
hebben we ook Marquesa-hengels ontwikkeld: de ultieme biggamehengels van de allerhoogste kwaliteit. In 
de traditie van de roemruchte voorgangers werd ook deze Marquesa-reeks speciaal ontwikkeld voor vissers die 
geen compromissen willen omdat ze het op recordvissen hebben gemunt. Uiteraard hebben we de allerbeste 
componenten gebruikt, zoals de PacBay rolringen. Beschikbaar in de lijnklassen 30, 50 en 80 lb.

MARQUESA DRIFT TR/RG
De Marquesa is een van de meest tot de verbeelding sprekende 
reels uit de geschiedenis van Fin-Nor. Nu hebben we ook  
Marquesa-hengels ontwikkeld: de ultieme biggamehengels 
van de allerhoogste kwaliteit. In de traditie van de roemruchte 
voorgangers werd ook deze Marquesa-reeks speciaal ontwikkeld 
voor vissers die geen compromissen willen omdat ze het op 
recordvissen hebben gemunt. Uiteraard hebben we de allerbeste 
componenten gebruikt, zoals de ALPS rolringen. Beschikbaar in 
de lijnklassen 30, 50 en 80 lb.

*A1330190 fits 
all 3 models
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CAPS
Materiaal: 100% Katoen

Code
9788 091

STICKER
Code Breedte Hoogte
9971 963 42 cm 10 cm

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

KLEDING
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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.

i UITLEG INTERACTIEVE ICONEN

U kunt meer informatie over het product zien door  
op de volgende iconen te klikken:

U kunt een google zoekopdracht doen door op het artikel-
nummer van het desbetreffende product te klikken 

Detail  
opnamen 

Exploded view 
weergave

Gebruikers 
handleiding

Video360 graden 
animatie

Google-Suche
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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

BOOT
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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

BOOT
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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
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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
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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

LEPELS

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3333001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3333002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3333003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3333004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3333005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3333006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3333007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3333008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374010&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374016&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374037&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374039&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374041&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374042&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374104&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374110&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374116&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374137&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374139&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374140&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374141&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374142&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374204&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374210&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374216&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374237&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374239&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374240&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374241&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3374242&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3333001&type=gallery&locale=DE


R15R14

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!

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359123&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359132&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359143&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359145&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359147&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359157&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359023&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359032&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359043&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359045&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359047&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359057&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6231001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6231002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6231003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6231004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6231005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6231006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6231007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6231008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6229001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6229002&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3359123&type=gallery&locale=DE


R25R24

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
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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

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9921018&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9921024&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9925397&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9925398&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9930101&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9921114&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9940101&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=7056001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=7003240&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=7003255&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9921018&type=manual&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9921018&type=technical&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9921018&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9940101&type=manual&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9940101&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=7003240&type=gallery&locale=DE


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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Ook deze state-of-the-art spinmolen van Van Staal is wederom van 
enorm hoge kwaliteit! De basis wordt gevormd door het afgesloten 
6061-T6 aluminium body; zeewater kan hier onmogelijk in komen. Het 
slipsysteem is eveneens verzegeld en ook het binnenwerk is van de 
hoogste kwaliteit. Het MicroClick™ slipsysteem zorgt ervoor dat de slip 
zeer precies kan worden ingesteld.Massief stalen as met titanium-nitride 
keramische coating , voor betere smering, minder slijtage onder druk en 
langere levensduur. Wordt geleverd met een conversiekit om de molen 
om te bouwen naar een vingerpick-up systeem.

 · Rotor uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · CNC gefreesd aluminium molenhuis en zijplaten
 · Extra groot offshore-meerschijven-slipsysteem
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Met titaniumnitride gecoate lijngeleider
 · Dikke lijnbeugel voor optimale balans
 · Binnenwerk uit superharde roestvrijstaallegering
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. yds / lbs Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0610 125 125 310 / 0,22 4,8:1 80 cm 13 400 / 20 16 kg / 35 lbs 448 g 499,00

0610 150 150 330 / 0,25 4,8:1 87 cm 13 440 / 30 16 kg / 35 lbs 453 g 529,00

0610 175 175 330 / 0,30 4,8:1 95 cm 13 530 / 30 18 kg / 40 lbs 468 g 549,00

0610 200 200 365 / 0,30 4,8:1 102 cm 13 500 / 40 18 kg / 40 lbs 482 g 599,00

VR
Technische specificaties
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Kwalitatief hoogwaardig equipment voor de hengelsport in het alge-
meen, zoals het vissen met de spinhengel, het vissen op witvis en 
het vissen op zee, met een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding.
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U kunt een google zoekopdracht doen door op het artikel-
nummer van het desbetreffende product te klikken 

Detail  
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Betaalbare en toch hoogstaande zeemolen die van alle markten thuis is op 
het gebied van zeevissen. De behuizing is van onverwoestbaar nylon, en 
de metalen componenten zorgen voor optimale kracht. We hebben er ver-
trouwen in dat dit nieuwe model een bestseller wordt onder de Europese 
zeevissers.

 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Grafiet molenhuis
 · Fijn instelbare slip voorop met extragrote slipschijven
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Dikke lijnbeugel voor optimale balans
 · Krachtig binnenwerk
 · Aluminium spoel
 · Reservespoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0343 040 440 180 / 0,35 4,8:1 72 cm 4 6,3 kg / 14 lbs 368 g 49,95

0343 050 450 200 / 0,35 4,8:1 81 cm 4 8,2 kg / 18 lbs 375 g 54,95

0343 060 460 285 / 0,35 4,8:1 92 cm 4 8,2 kg / 18 lbs 386 g 59,95

Great White™ Technische specificaties

Slip voorop
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Great White™ ................................................................................Z3
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Z-CarpTM BR60 ................................................................................Z6
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Een moderne werpmolen met slip achterop 
het molenhuis in een edel, zwart-goud 
ontwerp. De krachtige overbrenging maakt 
een snel binnen draaien van de lijn en een 
comfortabel vissen mogelijk. De werpmolen 
wordt geleverd met een kunststof reser-
vespoel.

 · Grafiet rotor
 · Fijn instelbare slip achterop
 · Anti-kink lijnrol
 · Aluminium spoel
 · Reservespoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0368 020 320 370 / 0,18 5,2:1 60 cm 3 3 kg / 6,6 lbs 260 g 22,95

0368 030 330 270 / 0,25 5,2:1 60 cm 3 3 kg / 6,6 lbs 273 g 23,95

0368 040 340 160 / 0,35 5,2:1 67 cm 3 5 kg / 11 lbs 365 g 24,95

Trophy RD

Technische specificaties

De Optix werpmolens zijn ruim voorzien van kenmerken zoals een sterk en 
lichtgewicht molenhuis uit grafiet, sterke messing tandwielen, TRU- Balan-
ce™ rotor ontwerp en een gesmede, bewerkte aluminium spoel die ervoor 
zorgt dat de slip gelijkmatig en zonder schokken lijn afgeeft.

 · Grafiet rotor
 · Compact molenhuisdesign
 · Fijn instelbare slip voorop
 · Lichtlopend binnenwerk met nauwkeurige lijnopspoeling
 · Aluminium spoel
 · Lijnopspoelsysteem met twee snelheden
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. yds / lbs Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0392 005 05 100 / 0,15 5,2:1 50 cm 4 100 / 0,15 1,80 kg / 4 lbs 155 g 19,95

0392 010 10 115 / 0,15 5,2:1 55 cm 4 115 / 0,15 2,70 kg / 6 lbs 180 g 21,95

0392 020 20 130 / 0,18 5,2:1 76 cm 4 130 / 0,18 4,50 kg / 10 lbs 250 g 22,95

0392 030 30 145 / 0,22 5,2:1 81 cm 4 145 / 0,22 5,40 kg / 12 lbs 285 g 23,95

0392 040 40 210 / 0,25 5,2:1 86 cm 4 210 / 0,25 6,40 kg / 14 lbs 305 g 24,95

Optix

Technische specificaties

Slip voorop
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De ZCarp BR 60 is speciaal ontworpen voor de nieuwkomers in karpervissen 
en ze maakt indruk met de nette verdeling van de lijn op de spoel en de 
uiterst soepele werking. De werpmolen wordt geleverd met een reservespoel, 
waardoor de sportvisser snel kan reageren op wisselende omstandigheden 
door van spoel te wisselen.

 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Compact molenhuisdesign
 · Fijn instelbare slip voorop
 · Fijn instelbaar vrijloopsysteem
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Lichtlopend binnenwerk met nauwkeurige lijnopspoeling
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · Reservespoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0390 060 Z-Carp™ BR60 200 / 0,40 4,9:1 62 cm 5 6 kg / 12 lbs 476 g 39,95

Z-Carp™ BR60 Technische specificaties

Een fantastische molenreeks in het Zebco-gamma. De molens maken indruk 
met hun aangename werking en hun slanke uiterlijk. Vijf kogellagers en een 
traploze antiretour zijn kenmerken die je normaliter niet aantreft in deze 
prijscategorie.

 · Slip voorop
 · Inklapbare slinger met drukknopsysteem
 · Anti-kink lijnrol
 · Dikke lijnbeugel voor optimale balans
 · Aluminium spoel
 · Reservespoel
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0316 020 520 240 / 0,18 5,1:1 69 cm 5 2,5 kg / 5,5 lbs 270 g 29,95

0316 030 530 245 / 0,25 5,1:1 72 cm 5 5,0 kg / 11 lbs 289 g 32,95

0316 040 540 195 / 0,30 5,1:1 78 cm 5 5,0 kg / 11 lbs 298 g 34,95

Zcast FD

Technische specificaties

Slip voorop
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Zoals de Pro Staff strandhengels zijn ook dit betrouwbare werkpaardjes op 
het strand. Het geoptimeerde formaat van de spoel maakt het vullen ervan 
eenvoudiger, het is niet nodig de spoel eerst te vullen met oude lijn. Door de 
hoge inhaalsnelheid kun je met een hoge frequentie werpen en drillen wan-
neer er veel vis op de plek ligt.

 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Corrosievrij molenhuis
 · Extra groot meerschijven-slipsysteem
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Robuust Wormshaft-Power-binnenwerk
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · Wormas-lijnopspoelsysteem
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0393 100 10000 260 / 0,25 4,8:1 95 cm 5 7,7 kg / 17 lbs 644 g 79,95

0393 120 12000 320 / 0,30 4,3;1 89 cm 5 7,7 kg / 17 lbs 685 g 84,95

Pro Staff Surf

Technische specificaties

Een betaalbare reeks zeewerpmolens die van alle markten thuis is. De onder-
woestbare nylon behuizing en de metalen componenten zorgen voor optima-
le drilkracht.

 · Robuust molenhuis uit nylon
 · Slip voorop
 · Verchroomde ABS-nylon spoel
 · Reservespoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Multistop anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0375 140 140 175 / 0,30 5,2:1 87 cm 1 5,5 kg / 12 lbs 240 g 14,95

0375 150 150 195 / 0,35 5,2:1 92 cm 1 6,5 kg / 14 lbs 330 g 17,95

0375 160 160 155 / 0,45 5,2:1 98 cm 1 6,5 kg / 14 lbs 340 g 19,95

0375 180 180 395 / 0,40 5,2:1 94 cm 1 7,5 kg / 16,5 lbs 490 g 24,95

Saltfisher FD

Technische specificaties

Slip voorop
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Een prijsknaller! Deze molenreeks van Zebco heeft een uitstekende verhou-
ding tussen prijs en kwaliteit. Het model heeft één kogellager en werkt prima 
voor de statische bodem- en actieve kunstaasvisserij.

 · Grafiet rotor
 · Grafiet molenhuis
 · Slip voorop
 · Reservespoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Multistop anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0367 120 120 FD 230 / 0,25 5,2:1 77 cm 1 4 kg / 8,8 lbs 220 g 12,95

0367 130 130 FD 150 / 0,35 5,2:1 80 cm 1 5,5 kg / 12,1 lbs 230 g 13,95

0367 140 140 FD 175 / 0,35 5,2:1 87 cm 1 5,5 kg / 12,1 lbs 240 g 14,95

Atac II

Technische specificaties

Patriot FD
Ontzettend goed geprijsde molen voor zeevissers, die zeer 
veel taken aankan. Zeven kogelagers en een aluminium 
verwerpspoel, en dat voor een zeer aantrekkelijke prijs.

Technische specificaties
 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Fijn instelbare slip voorop
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · Reservespoel
 · Lijnopspoelsysteem met twee snelheden
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0302 065 765 430 / 0,30 5.6:1 112 cm 7 7,3 kg / 16 lbs 500 g 39,95

Cool X RD
Een prachtige molen voor weinig geld – ideaal voor de 
prijsbewuste visser die een goede basismolen wil. De 
kogellager op de cruciale plek in het draaiende gedeelte 
garandeert het soepele binnendraaien. De molen kan 
bogen op heel wat kenmerken die normaliter enkel in het 
duurdere segment voorkomen.

Technische specificaties
 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Fijn instelbare slip achterop
 · Antilsip slingerknop
 · Anti-kink lijnrol
 · ABS nylon spoel
 · Reservespoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Passende reservespoelen vindt u in onze online shop.

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0310 020 320 200 / 0,20 5,2:1 73 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 283 g 16,95
0310 030 330 330 / 0,20 5,2:1 73 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 285 g 17,95
0310 040 340 260 / 0,30 4,8:1 75 cm 3 5,4 kg / 12 lbs 385 g 18,95
0310 050 350 220 / 0,35 4,8:1 75 cm 3 5,4 kg / 12 lbs 387 g 19,95

Slip voorop strandvissen
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Saltfisher Surf
Zeewerpmolen die veel waar biedt voor zijn geld, met een 
grote lijncapaciteit en een direct werkende antiretour. Ide-
aal voor de strand- en bootvisserij.

Technische specificaties
 · Extra groot meerschijven-slipsysteem
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Krachtig binnenwerk
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0376 370 370 395 / 0,40 4,1:1 88 cm 3 7,5 kg / 16,5 lbs 640 g 37,95
0376 380 380 485 / 0,40 4,1:1 94 cm 3 7,5 kg / 16,5 lbs 660 g 39,95

Cool Lite FD
Een kleine maar effectieve molen, ideaal voor de lichte 
kunstaasvisserij, het vissen op witvis en de bodemvisserij. 
Met een grote lijnroller.

Technische specificaties
 · Compact molenhuisdesign
 · Fijn instelbare slip voorop
 · Grote lijngeleider
 · Aluminium spoel

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0120 005 305 125 / 0,25 5.2:1 51 cm 3 3,2 kg / 7 lbs 141 g 11,95

Great White™ Trolling
Eenvoudige maar sterke zeereels voor de zeevisserij. Een 
nooit eerder geziene prijs-kwaliteitsverhouding. Ideaal voor 
zowel het slepend vissen als het driftend vissen met kun-
staas en natuurlijk aas. Verkrijgbaar in twee formaten in 
rechtshandige versies. De perfecte partner voor onze Great 
White hengelreeks. Maakt indruk door de stevige tandwie-
len, de aluminium spoel en de direct werkende antiretour.

Technische specificaties
 · Robuust molenhuis uit nylon
 · Extra groot meerschijven-slipsysteem
 · Spuitgegoten aluminium slinger
 · Krachtig binnenwerk
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0380 020 RH20 260 / 0,35 5,6:1 72 cm 3 10 kg / 20,5 lbs 420 g 59,95
0380 030 RH30 420 / 0,40 4,2:1 67 cm 3 12 kg / 24,5 lbs 510 g 64,95

Great White™ Boat
Eenvoudige maar sterke zeereels voor de zeevisserij. Een 
nooit eerder geziene prijs-kwaliteitsverhouding. Ideaal 
voor zowel het slepend vissen als het driftend vissen met 
kunstaas en natuurlijk aas. Deze linkshandige reels zullen 
gewaardeerd worden door sportvissers die maar af en toe 
een beroep doen op een reel en gewend zijn aan werpmo-
lens. Met een lijnteller.

Technische specificaties
 · Robuust molenhuis uit nylon
 · Extra groot meerschijven-slipsysteem
 · Krachtig binnenwerk
 · Aluminium spoel
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0385 030 LH30 420 / 0,40 3.8:1 62 cm 4 16 kg / 34,5 lbs 570 g 69,95

Sterslip
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Trophy Feeder
Sensationeel is de prijs/kwaliteitsverhouding van de nieuwe Trophy hengels, 
dunne volcarbon blanks met een snelle actie, iets dergelijks vind je anders 
alleen in duidelijk hogere prijssegmenten. De Trophy Feeder is de allround 
feederhengel, de carbonblank heeft een werpvermogen tot 100 gram, wer-
pafstanden tot over de 80 meter zijn bij de 3,60 meter versie geen probleem. 
De modellen van 3 en 3,30 meter zijn gebouwd voor korte en gemiddelde 
werpafstanden. In het topdeel passen feedertoppen van 3,6 mm, zo kun je 
de feedertoppen gebruiken van andere, bestaande hengelseries.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Adv. pr. €
14513 300 Trophy Feeder 3,00 m 2 100 g 1,53 m 2 270 g 37,95

14513 330 Trophy Feeder 3,30 m 3 100 g 1,12 m 2 314 g 39,95

14513 360 Trophy Feeder 3,60 m 3 100 g 1,25 m 2 350 g 43,95

Code Model Meegeleverde feedertoppen
14513 300 Trophy Feeder 1.0 oz, 2.0 oz

14513 330 Trophy Feeder 1.0 oz, 2.0 oz

14513 360 Trophy Feeder 1.0 oz, 3.0 oz

Trophy Quiver Tip
Code Model Lengte Testcurve
14513 001 Glas fibre 0,63 m 1,00 oz

14513 002 Glas fibre 0,63 m 2,00 oz

14513 003 Glas fibre 0,63 m 3,00 oz

Trophy Match
Sensationeel is de prijs/kwaliteitsverhouding van de nieuwe Trophy hengels, 
dunne volcarbon blanks met een snelle actie, iets dergelijks vind je anders 
alleen in duidelijk hogere prijssegmenten. Ongelooflijk zijn de snelle actie, de 
dunne blank en de superlichte geleideogen. Een superfijne matchhengel met 
een semi-parabolische blank, perfect voor het vissen met dunne onderlijnen 
en kleine haken.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14514 390 Trophy Match 3,90 m 3 25 g 1,36 m 243 g 44,95

14514 420 Trophy Match 4,20 m 3 25 g 1,45 m 254 g 49,95

Trophy Picker
Sensationeel is de prijs/kwaliteitsverhouding van de nieuwe Trophy hengels, 
dunne volcarbon blanks met een snelle actie, iets dergelijks vind je anders 
alleen in duidelijk hogere prijssegmenten. De Picker is ideaal voor het lichtere 
vissen op korte afstand, werpafstanden tussen 20 en 40 meter zijn het ideale 
bereik om deze hengels in te zetten.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Adv. pr. €
14513 255 Trophy Picker 2,55 m 2 60 g 1,33 m 2 320 g 34,95

Code Model Meegeleverde feedertoppen
14513 255 Trophy Picker 1.0 oz, 2.0 oz

Feederhengels
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Trophy Spin
Wanneer het aankomt op een actief terug vissen van kunstaas om snoek, 
baars en snoekbaars te verleiden, dan heb je een gevoelige spinhengel nodig 
met voldoende ruggengraat om een gehaakte vis je wil op te leggen en om 
de vis veilig te kunnen landen. Dankzij de slanke CF carbonblank, de moder-
ne V-Joint penverbinding, een robuuste molenhouder en optimale geleide-
ogen, biedt deze elegant ontworpen spinhengelserie met haar fenomenale 
prijs-kwaliteitsverhouding alles wat roofvissers nodig hebben om met succes 
de vissen te kunnen belagen waarop ze zich willen richten.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14503 220 Trophy Spin 2,20 m 2 20 g 1,17 m 177 g 24,95

14503 245 Trophy Spin 2,45 m 2 20 g 1,29 m 188 g 27,95

14503 270 Trophy Spin 2,70 m 2 20 g 1,40 m 205 g 29,95

Trophy Spin
Wanneer het aankomt op een actief terug vissen van kunstaas om snoek, 
baars en snoekbaars te verleiden, dan heb je een gevoelige spinhengel nodig 
met voldoende ruggengraat om een gehaakte vis je wil op te leggen en om 
de vis veilig te kunnen landen. Dankzij de slanke CF carbonblank, de moder-
ne V-Joint penverbinding, een robuuste molenhouder en optimale geleide-
ogen, biedt deze elegant ontworpen spinhengelserie met haar fenomenale 
prijs-kwaliteitsverhouding alles wat roofvissers nodig hebben om met succes 
de vissen te kunnen belagen waarop ze zich willen richten.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14501 220 Trophy Spin 2,20 m 2 60 g 1,16 m 207 g 29,95

14501 245 Trophy Spin 2,45 m 2 60 g 1,27 m 253 g 31,95

14501 270 Trophy Spin 2,70 m 2 60 g 1,41 m 275 g 34,95

Trophy Spin
Wanneer het aankomt op een actief terug vissen van kunstaas om snoek, 
baars en snoekbaars te verleiden, dan heb je een gevoelige spinhengel nodig 
met voldoende ruggengraat om een gehaakte vis je wil op te leggen en om 
de vis veilig te kunnen landen. Dankzij de slanke CF carbonblank, de moder-
ne V-Joint penverbinding, een robuuste molenhouder en optimale geleide-
ogen, biedt deze elegant ontworpen spinhengelserie met haar fenomenale 
prijs-kwaliteitsverhouding alles wat roofvissers nodig hebben om met succes 
de vissen te kunnen belagen waarop ze zich willen richten.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14502 220 Trophy Spin 2,20 m 2 40 g 1,15 m 181 g 24,95

14502 245 Trophy Spin 2,45 m 2 40 g 1,29 m 203 g 27,95

14502 270 Trophy Spin 2,70 m 2 40 g 1,41 m 245 g 29,95

Trophy Pike 135
Een krachtige spinhengel voor het snoeken met lepels, rubber of pluggen. De 
carbonblank heeft voldoende kracht om rovers op afstand aan te werpen, en 
genoeg ruggengraat om hun weerstand snel te breken tijdens de dril.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14540 270 Trophy Pike 135 2,70 m 2 135 g 1,41 m 307 g 44,95

Spinhengels
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Trophy Tele Track
De waarlijk actieve roofvissers verlangen naar hun vangst, maar een typische 
allround telescopische hengel is vaak geen best alternatief voor ze. Er is hulp 
beschikbaar in de vorm van de Trophy Tele Track, waarbij de topactie deze 
hengel met name geschikt maakt voor actieve vormen van sportvissen. De CF 
carbon constructie levert een fijne topactie op voor het werpen van kunstaas 
en ze biedt daarnaast voldoende ruggengraat om roofvissen snel uit te kun-
nen drillen. Spinners, shads en pluggen kunnen met precisie gepresenteerd 
en terug gevist worden. De afwerking met kurk van de handgreep biedt een 
comfortabel gevoel, zodat je urenlang kunt vissen zonder vermoeid te raken. 
De Trophy Tele Track is een geducht wapen wanneer je jacht maakt op de 
felbegeerde roofvissen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14530 180 Trophy Tele Track 1,80 m 5 10 - 35 g 0,55 m 144 g 19,95

14530 210 Trophy Tele Track 2,10 m 5 10 - 35 g 0,59 m 158 g 21,95

14530 240 Trophy Tele Track 2,40 m 6 10 - 35 g 0,61 m 210 g 24,95

14530 270 Trophy Tele Track 2,70 m 6 10 - 35 g 0,59 m 218 g 27,95

Trophy Tele
Er valt wat voor te zeggen om ook in de vakantie te proberen te gaan vissen, 
maar wat kun je doen wanneer je te maken krijgt met onmogelijke baga-
ge-afmetingen? De oplossing hiervoor is een telescoophengel die gemakkelijk 
op te bergen is, de Trophy Tele! De telescoophengel wordt geleverd in de 
meest populaire hengellengtes en werpvermogens, ze maakt daarbij indruk 
door het elegante ontwerp en de hoge kwaliteit constructie uit CF carbon. 
De gevoelige top, die gecombineerd wordt met een krachtige ruggengraat, 
maakt het mogelijk om met deze allround hengel zowel met kunstaas op 
roofvis te vissen als met de dobber op diverse soorten witvis.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14520 240 Trophy Tele 2,40 m 6 20 - 70 g 0,63 m 216 g 29,95

14520 270 Trophy Tele 2,70 m 6 20 - 70 g 0,61 m 220 g 34,95

14520 300 Trophy Tele 3,00 m 7 20 - 70 g 0,62 m 231 g 39,95

Trophy Tele
Er valt wat voor te zeggen om ook in de vakantie te proberen te gaan vissen, 
maar wat kun je doen wanneer je te maken krijgt met onmogelijke baga-
ge-afmetingen? De oplossing hiervoor is een telescoophengel die gemakkelijk 
op te bergen is, de Trophy Tele! De telescoophengel wordt geleverd in de 
meest populaire hengellengtes en werpvermogens, ze maakt daarbij indruk 
door het elegante ontwerp en de hoge kwaliteit constructie uit CF carbon. 
De gevoelige top, die gecombineerd wordt met een krachtige ruggengraat, 
maakt het mogelijk om met deze allround hengel zowel met kunstaas op 
roofvis te vissen als met de dobber op diverse soorten witvis.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14521 240 Trophy Tele 2,40 m 6 15 - 45 g 0,61 m 214 g 26,95

14521 270 Trophy Tele 2,70 m 6 15 - 45 g 0,61 m 217 g 29,95

14521 300 Trophy Tele 3,00 m 7 15 - 45 g 0,62 m 225 g 34,95

Trophy Tele Float
Telescopische dobberhengelreeks, voor het lichte tot middelzware vissen op 
het zoete water. De slanke en lichte blanks geven veel visplezier. Carbonhen-
gels voor een prijs die onmogelijk lijkt!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14550 400 Trophy Tele Float 4,00 m 4 35 g 1,21 m 361 g 24,95

14550 500 Trophy Tele Float 5,00 m 5 35 g 1,23 m 388 g 29,95

Telescoophengels
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Trophy Ultra Light
De Trophy Ultralight is de perfecte, actieve vispartner voor het vissen op forel, 
baars en snoekbaars met het kleinste, ultralichte kunstaas. De CF carbon 
constructie levert een lichtgewicht blank op met een gevoelige topactie en 
toch voldoende kracht in de ruggengraat om je opponenten te temmen. De 
tweedelige hengels zijn gemakkelijk te vervoeren en ze hebben een moderne 
V-joint verbinding evenals een handgreep die afgewerkt is met kurk. Een 
absolute must voor elke sportvisser die op zoek is naar een ultralichte hengel 
tegen een fenomenale prijs.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14570 200 Trophy Ultra Light 2,00 m 2 1,5 - 5 g 1,00 m 142 g 24,95

14570 220 Trophy Ultra Light 2,20 m 2 2 - 8 g 1,10 m 142 g 27,95

Trophy Trout
Wanneer je de behoefte voelt om in het weekend te gaan vissen en je dient 
het juiste wapen uit te kiezen voor een forellenplas, dan word je vaak gecon-
fronteerd met een overmaat aan hengels en een moeilijke keuze. De Trophy 
Trout serie is speciaal ontworpen voor het vissen op zowel grote als kleine 
forellenmeren. Daarmee wordt je keuze al een stuk eenvoudiger! Of je de 
forel nu wilt bevissen met bottom detectors, sbirolino’s of dobbermontages, 
de lichtgewicht CF carbon blank met haar snelle actie maakt het mogelijk 
om met alle mogelijke methoden een forel van trofeeformaat te haken. Met 
het attractieve, elegante hengelontwerp zie je er langs de waterkant ook nog 
eens gelikt uit en zul je de nodige jaloerse blikken toegeworpen krijgen. En 
dat allemaal tegen ongelooflijk veel waarde voor het geld, van een moeilijke 
beslissing naar weekenden met volop gehaakte forellen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14580 300 Trophy Trout 3,00 m 3 1 - 10 g 1,06 m 237 g 29,95

14580 350 Trophy Trout 3,50 m 3 2 - 15 g 1,24 m 277 g 34,95

14580 400 Trophy Trout 4,00 m 3 3 - 20 g 1,40 m 305 g 39,95

Trophy Tele Trout
Forelvissers worden vaak geplaagd door een tekort aan ruimte wanneer gaat 
om opslag en transport. De telescopische uitvoering van de populaire Trop-
hy Trout serie is het antwoord. Gemakkelijk op te bergen is deze hengel de 
perfecte partner voor het bevissen van forelplassen. Met de moderne CF car-
bon constructie kun je de Trophy Tele Trout hengels zonder meer vergelijken 
met gewone twee- en driedelige hengels waar het gaat om de actie en de 
dynamica. Robuuste telescopische geleideogen met hoge kwaliteit voeringen 
garanderen een lange levensduur en een probleemloos transport naar de 
door jou gekozen bestemming.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14581 300 Trophy Tele Trout 3,00 m 4 1 - 10 g 1,04 m 222 g 34,95

14581 350 Trophy Tele Trout 3,50 m 5 2 - 15 g 1,04 m 246 g 37,95

14581 400 Trophy Tele Trout 4,00 m 5 3 - 20 g 1,05 m 263 g 39,95

Trophy Tele Pike
Op veelvuldige aanvraag hebben wij een telescopische doodaashengel toe-
gevoegd aan onze Trophy-reeks. Laat verre worpen toe en heeft een fantasti-
sche actie. De carbon blank verleent de hengel heel wat power.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14560 650 Trophy Tele Pike 6,50 m 7 150 g 1,19 m 650 g 49,95

14560 750 Trophy Tele Pike 7,50 m 8 150 g 1,20 m 840 g 59,95

Spinhengels
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Great White™ GWC Boat H
Licht, slank, krachtig en super robuust, dat zijn de attributen van de nieuwe 
Great White serie. De blanks bestaan uit 100% carbonfiber, ze zijn zeer slank 
gehouden en daarbij gemakkelijk te hanteren. De Heavy Boat is ontworpen 
voor het vissen met natuurlijk aas op stukken met veel stroming of op diep 
water, met haar krachtige ruggengraat is het een ideaal werkpaard.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13091 220 Great White™ GWC Boat H 2,20 m 2 400 - 600 g / 15 - 20 lbs 1,10 m 415 g 39,95

13092 220 Great White™ GWC Boat MH 2,20 m 2 100 - 350 g / 6 - 12 lbs 1,15 m 395 g 39,95

Great White™ GWC Travel Boat H
Licht, slank, krachtig en super robuust, dat zijn de attributen van de nieuwe 
Great White serie. De blanks bestaan uit 100% carbonfiber, ze zijn zeer slank 
gehouden en daarbij gemakkelijk te hanteren. De trend gaat al een aantal 
jaren richting meerdelige hengels, steeds meer vliegtuigpassagiers gebruiken 
deze compacte begeleiders. De GWC serie biedt een ruime keuze aan model-
len voor het bootvissen, in diverse lengtes en werpvermogens.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13096 220 Great White™ GWC Travel Boat H 2,20 m 4 300 g 1,15 m 245 g 39,95

13096 240 Great White™ GWC Travel Boat M 2,40 m 4 120 g 1,21 m 249 g 39,95

13096 241 Great White™ GWC Travel Boat MH 2,40 m 4 180 g 1,21 m 251 g 39,95

13096 242 Great White™ GWC Travel Boat H 2,40 m 4 300 g 0,65 m 254 g 39,95

13096 270 Great White™ GWC Travel Boat M 2,70 m 4 120 g 0,73 m 262 g 39,95

13096 271 Great White™ GWC Travel Boat MH 2,70 m 4 180 g 0,73 m 267 g 39,95

Great White™ GWC Sensi Boat
Licht, slank, krachtig en super robuust, dat zijn de attributen van de nieuwe 
Great White serie. De blanks bestaan uit 100% carbonfiber, ze zijn zeer slank 
gehouden en daarbij gemakkelijk te hanteren. Vissen met natuurlijk aas is 
geboden, de gevoelige top geeft zelfs voorzichtige aanbeten van platvis dui-
delijk weer. De benodigde kracht komt uit het middelste en onderste deel, 
zodat ook grote vissen zonder problemen gedrild kunnen worden.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13095 235 Great White™ GWC Sensi Boat 2,35 m 2 6 - 12 lbs 1,22 m 290 g 39,95

13095 236 Great White™ GWC Sensi Boat 2,35 m 2 15 - 30 lbs 1,22 m 295 g 39,95

Boot
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Great White™ GWC Pilk
Licht, slank, krachtig en super robuust, dat zijn de attributen van de nieuwe 
Great White serie. De blanks bestaan uit 100% carbonfiber, ze zijn zeer slank 
gehouden en daarbij gemakkelijk te hanteren. De GWC Pilk wordt met name 
daar ingezet waar er veel van een hengel gevraagd wordt, zoals bijvoorbeeld 
in Noorwegen en IJsland of op het Gele Rif. Een goede aaspresentatie is van 
belang in de harde stroming, de Pilk is hier thuis.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13093 220 Great White™ GWC Pilk 2,20 m 2 40 - 200 g / 2 - 7 lbs 1,15 m 250 g 39,95

13093 240 Great White™ GWC Pilk 2,40 m 2 40 - 200 g / 2 - 7 lbs 1,24 m 260 g 39,95

13093 270 Great White™ GWC Pilk 2,70 m 2 40 - 200 g / 2 - 7 lbs 1,39 m 270 g 39,95

Great White™ GWC Light Pilk
Licht, slank, krachtig en super robuust, dat zijn de attributen van de nieuwe 
Great White serie. De blanks bestaan uit 100% carbonfiber, ze zijn zeer slank 
gehouden en daarbij gemakkelijk te hanteren. Shad, jig of lichte pilkers, de 
slanke en lichte blank kan hier optimaal ingezet worden, je kunt er gegaran-
deerd lange tijd zonder vermoeidheidverschijnselen mee vissen.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13094 240 Great White™ GWC Light Pilk 2,40 m 2 20 - 150 g / 1 - 5 lbs 1,24 m 220 g 39,95

13094 270 Great White™ GWC Light Pilk 2,70 m 2 20 - 150 g / 1 - 5 lbs 1,39 m 250 g 39,95

Great White™ GWC Travel Sea-Spin
Licht, slank, krachtig en super robuust, dat zijn de attributen van de nieuwe 
Great White serie. De blanks bestaan uit 100% carbonfiber, ze zijn zeer slank 
gehouden en daarbij gemakkelijk te hanteren. De vierdelige spinhengels voor 
het lichte zeevissen  koolvis, pollak en kabeljauw zijn het doel, de krachtige 
aanvallen van deze rovers absorbeert de blank met gemak.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13097 240 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,40 m 4 60 - 80 g / 2,5 - 3 lbs 0,65 m 238 g 39,95

13097 270 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,70 m 4 60 - 80 g / 2,5 - 3 lbs 0,73 m 248 g 39,95

13097 241 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,40 m 4 80 - 100 g / 3,5 - 3,75 lbs 0,65 m 251 g 39,95

13097 271 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,70 m 4 80 - 100 g / 3,5 - 3,75 lbs 0,72 m 260 g 39,95

Great White™ GWC Stand Up
Licht, slank, krachtig en super robuust, dat zijn de attributen van de nieuwe 
Great White serie. De blanks bestaan uit 100% carbonfiber, ze zijn zeer slank 
gehouden en daarbij gemakkelijk te hanteren. De Stand Up’s zijn ideale all-
round hengels voor alle methoden van bootvissen op het noordelijk halfrond, 
lichte 12 lb uitvoeringen voor ondiepere gedeelten tot en met 30 lb voor de 
grote kalibers.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13090 170 Great White™ GWC Stand Up 1,70 m 1 300 g / 12 lbs 1,70 m 290 g 39,95

13090 171 Great White™ GWC Stand Up 1,70 m 1 550 g / 20 lbs 1,70 m 300 g 39,95

13090 172 Great White™ GWC Stand Up 1,70 m 1 850 g / 30 lbs 1,70 m 315 g 39,95

Boot
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Pro Staff Surf
Het werkpaard onder de Zebco strandhengels maakt indruk door het comfor-
tabele hanteren en de zeer goede werpkwaliteiten. De perfecte combinatie 
van een krachtige ruggengraat en een duidelijke beetregistratie. Werpge-
wichten tot 250 gram zwaar kunnen met gemak richting horizon gekatapul-
teerd worden. Metalen versterkingen op de bussen bieden extra kracht. De 
ergonomische handgreep ligt perfect in de hand. De Pro Staff Surf maakt 
indruk met een majestueuze performance, waarbij een gehaakte vis snel naar 
het strand gedirigeerd kan worden en, wat ook niet onbelangrijk is, de hen-
gel ziet er fraai uit.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13120 420 Pro Staff Surf 4,20 m 3 250 g 1,45 m 594 g 119,95

Maverick Surf
Deze driedelige strandhengel, die gebouwd is op een snelle en krachtige 
carbonfiber blank, is vrijwel perfect voor alle vormen van strandvissen en ze 
biedt ook nog eens een ongelooflijke prijs-kwaliteitsverhouding. De hengel 
kan optimaal geladen worden voor extra verre worpen. De Maverick Surf ligt 
perfect uitgebalanceerd in de hand dankzij de ergonomische handgreep. Het 
topgedeelte is zeer gevoelig zodat de strandvisser ook zeer voorzichtige aan-
beten waar kan nemen. Het elegante, sportieve ontwerp maakt de de hengel 
tot een uitstekende partner op het strand.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13121 420 Maverick Surf 4,20 m 3 200 g 1,45 m 410 g 89,95

Stormbringer Surf
De ideale mix van carbon van hoge kwaliteit met flexibel glasvezel maakt 
deze reeks tot de ideale allrounder voor de strandvisser. De blank laadt 
gemakkelijk op wanneer u werpt, waardoor zelfs gelegenheidsvissers hun 
lood probleemloos naar de horizon kunnen werpen. De gevoelige top geeft 
zelfs de voorzichtigste aanbeten van platvis en rondvis perfect door.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13050 390 Stormbringer Surf 3,90 m 3 100 - 200 g 1,38 m 565 g 54,95

13050 420 Stormbringer Surf 4,20 m 3 100 - 200 g 1,48 m 585 g 59,95

13050 450 Stormbringer Surf 4,50 m 3 100 - 200 g 1,57 m 690 g 64,95

Stormbringer Pier'n Flat
Deze tweedelige IM6 carbonhengel met geïntegreerde E-glass top werd 
speciaal ontwikkeld voor de visserij vanaf pieren of vanuit kleine boten. De 
blank heeft voldoende ruggengraat om het aas een flink eind weg te kunnen 
zetten, terwijl de gevoelige glasvezeltop elke aanbeet verraadt.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13810 360 Stormbringer Pier'n Flat 3,60 m 2 40 - 140 g 1,87 m 387 g 69,95

Strandhengels
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Saltfisher Surf
De naam van deze reeks spreekt boekdelen: deze moderne hengels, die van flexibel 
en duurzaam glasvezel zijn gemaakt, voelen zich perfect thuis aan zee. Deze strand-
hengels laden zich perfect op en je haalt er grote werpafstanden mee zonder uitzon-
derlijk veel moeite te hoeven doen.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13100 390 Saltfisher Surf 3,90 m 3 100 - 200 g 1,36 m 610 g 24,95

13100 420 Saltfisher Surf 4,20 m 3 100 - 200 g 1,46 m 690 g 27,95

13100 450 Saltfisher Surf 4,50 m 3 100 - 200 g 1,56 m 770 g 29,95

Saltfisher Pilk
De naam van deze reeks spreekt boekdelen: deze moderne hengels, die van flexibel 
en duurzaam glasvezel zijn gemaakt, voelen zich perfect thuis op zee. Deze hengels 
zijn ontwikkeld voor het lichte en middelzware kunstaasvissen. Dankzij hun lage eigen 
gewicht en de perfecte actie vallen ze direct op.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13105 210 Saltfisher Pilk 2,10 m 2 60 - 200 g 1,08 m 344 g 17,95

13105 240 Saltfisher Pilk 2,40 m 2 60 - 200 g 1,25 m 408 g 19,95

13105 270 Saltfisher Pilk 2,70 m 2 60 - 200 g 1,39 m 496 g 19,95

Saltfisher Battle North
De naam van deze reeks spreekt boekdelen: deze moderne hengels, die van flexibel 
en duurzaam glasvezel zijn gemaakt, voelen zich perfect thuis op zee. Vechten, dat 
is wat ze goed kunnen. Deze hengels werden ontwikkeld voor het drillen van grote 
vissen in de noordelijke wateren. Ongeacht of u met zware pilkers vist dan wel met 
natuurlijk aas in combinatie met zwaar zeelood, met deze hengel bent u er klaar voor.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13107 180 Saltfisher Battle North 1,80 m 2 350 g 0,95 m 330 g 19,95

13107 210 Saltfisher Battle North 2,10 m 2 350 g 1,08 m 400 g 21,95

13107 240 Saltfisher Battle North 2,40 m 2 350 g 1,25 m 460 g 24,95

Saltfisher Boat
De naam van deze reeks spreekt boekdelen: deze moderne hengels, die van flexibel 
en duurzaam glasvezel zijn gemaakt, voelen zich perfect thuis op zee. De veelzijdige 
Saltfisher Boat H hengelreeks is daarbij geschikt voor alle Europese kustwateren.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13110 180 H 1,80 m 2 100 - 250 g 0,95 m 312 g 14,95

13110 210 H 2,10 m 2 100 - 250 g 1,08 m 360 g 17,95

13110 240 H 2,40 m 2 100 - 250 g 1,25 m 480 g 19,95

13110 270 H 2,70 m 2 100 - 250 g 1,39 m 500 g 21,95

Saltfisher Boat
De naam van deze reeks spreekt boekdelen: deze moderne hengels, die van flexibel 
en duurzaam glasvezel zijn gemaakt, voelen zich perfect thuis op zee. De veelzijdige 
Saltfisher Boat XH hengelreeks is geschikt voor alle Europese kustwateren.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13111 210 XH 2,10 m 2 200 - 500 g 1,08 m 352 g 17,95

13111 240 XH 2,40 m 2 200 - 500 g 1,25 m 512 g 19,95

13111 270 XH 2,70 m 2 200 - 500 g 1,39 m 560 g 23,95

Strandhengels

Saltfisher Light Pilk
De naam van deze reeks spreekt boekdelen: deze moderne hengels, die van flexibel 
en duurzaam glasvezel zijn gemaakt, voelen zich perfect thuis op zee. Deze hengels 
zijn ontwikkeld voor het lichte en middelzware kunstaasvissen. Ze vallen op dankzij 
hun lage eigen gewicht en de perfecte actie.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13115 180 Saltfisher Light Pilk 1,80 m 2 30 - 130 g 0,95 m 260 g 14,95

13115 210 Saltfisher Light Pilk 2,10 m 2 30 - 130 g 1,08 m 292 g 16,95

13115 240 Saltfisher Light Pilk 2,40 m 2 30 - 130 g 1,25 m 372 g 17,95

13115 270 Saltfisher Light Pilk 2,70 m 2 30 - 130 g 1,39 m 440 g 19,95
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Z-Carp™ ZC300
De ZCarp ZC serie is een speciaal ontworpen range aan hengels voor nieuw-
komers of incidentele karpervissers die hun waarde bij het presenteren van 
het aas in de testperiode meer dan eens bewezen hebben. Ze bleken ook te 
beschikken over indrukwekkende drileigenschappen waartegen zelfs grote 
karpers het af moesten leggen.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16020 300 Z-Carp™ ZC300 3,00 m / 10,00 ' 2 3 lbs 1,50 m 315 g 44,95

16020 360 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12,00 ' 2 2,75 lbs 1,80 m 345 g 47,95

16020 361 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12,00 ' 2 3 lbs 1,80 m 350 g 49,95

Z-Carp™ Tele
De ZCarp Tele serie is een speciaal ontworpen range aan hengels voor nieuw-
komers of incidentele karpervissers. Hoewel de beperkte afmetingen tijdens 
het transport een belangrijk onderdeel van het ontwerp zijn, zijn we geen 
compromis aangegaan als het gaat om de werp- en drileigenschappen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16021 360 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12,00 ' 6 2,75 lbs 1,23 m 285 g 49,95

16021 361 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12,00 ' 6 3 lbs 1,23 m 300 g 54,95

Karperhengels
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Telecast Travel
Telecast – veel hengel voor weinig geld. Deze gunstig geprijsde, telescopische 
hengelreeks kan veel technieken aan. De Telecast TR serie heeft korte delen 
zodat hij in kleine koffers of andere reistassen past.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
17500 180 30 1,80 m 5 10 - 30 g 0,45 m 120 g 14,95

17500 210 30 2,10 m 5 10 - 30 g 0,46 m 140 g 14,95

17500 240 40 2,40 m 6 20 - 40 g 0,56 m 160 g 14,95

17500 270 40 2,70 m 6 20 - 40 g 0,61 m 195 g 14,95

17500 300 50 3,00 m 7 25 - 50 g 0,61 m 210 g 14,95

Telecast  T 40
Telecast – veel hengel voor weinig geld. Deze gunstig geprijsde, telescopische 
hengelreeks kan veel technieken aan. De Telecast T40 serie bevat hengels van 
2,40 tot 3,60 meter lang en ze zijn ontwikkeld voor het vissen op forel, baars 
en witvis.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
17501 240 Telecast  T 40 2,40 m 5 15 - 40 g 0,64 m 150 g 17,95

17501 270 Telecast  T 40 2,70 m 6 15 - 40 g 0,65 m 195 g 17,95

17501 300 Telecast  T 40 3,00 m 6 15 - 40 g 0,65 m 223 g 17,95

17501 360 Telecast  T 40 3,60 m 7 15 - 40 g 0,67 m 262 g 17,95

Telecast  T 60
Telecast – veel hengel voor weinig geld. Deze gunstig geprijsde, telescopische 
hengelreeks kan veel technieken aan. De Telecast T60 serie bevat de absolute 
allrounders. Deze krachtige en buigzame hengels zijn geschikt voor de vangst 
van de meeste soorten zoetwatervissen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
17502 240 Telecast  T 60 2,40 m 5 30 - 60 g 0,64 m 175 g 19,95

17502 270 Telecast  T 60 2,70 m 6 30 - 60 g 0,65 m 215 g 19,95

17502 300 Telecast  T 60 3,00 m 6 30 - 60 g 0,65 m 255 g 19,95

17502 360 Telecast  T 60 3,60 m 7 30 - 60 g 0,67 m 295 g 19,95

Telecast  T 80
Telecast – veel hengel voor weinig geld. Deze gunstig geprijsde, telescopi-
sche hengelreeks kan veel technieken aan. De Telecast T80 serie, met een 
werpvermogen tot 80 gram, is ontwikkeld voor het belagen van grote vissen, 
zoals snoek, karper, snoekbaars en paling. De hengel heeft genoeg kracht in 
zich om alle soorten te temmen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
17503 240 Telecast  T 80 2,40 m 5 40 - 80 g 0,64 m 175 g 21,95

17503 270 Telecast  T 80 2,70 m 6 40 - 80 g 0,65 m 225 g 21,95

17503 300 Telecast  T 80 3,00 m 6 40 - 80 g 0,65 m 255 g 21,95

17503 330 Telecast  T 80 3,30 m 7 40 - 80 g 0,67 m 278 g 21,95

17503 360 Telecast  T 80 3,60 m 7 40 - 80 g 0,67 m 315 g 21,95

Allround telescoophengels

Telecast  T Plus
Telecast – veel hengel voor weinig geld. Deze gunstig geprijsde, telescopische 
hengelreeks kan veel technieken aan. De Telecast T150 serie werd vooral ont-
wikkeld voor het vissen op grote afstand en voor het bodemvissen op rivieren 
en meren. De hengels zijn echter ook geschikt voor het lichte vissen vanaf 
het strand of vanaf de pier.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
17504 270 150 2,70 m 6 60 - 150 g 0,65 m 225 g 23,95

17504 300 150 3,00 m 6 60 - 150 g 0,65 m 255 g 23,95

17504 360 150 3,60 m 7 60 - 150 g 0,67 m 315 g 23,95

17505 300 300 3,00 m 5 80 - 300 g 0,67 m 285 g 23,95

17505 360 360 3,60 m 6 80 - 300 g 0,68 m 345 g 23,95
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Atac Tele SF
De hengel waar je verslaafd aan raakt! Honderdduizenden vissers zetten hun 
eerste stapjes in de hengelsport met een eenvoudige telescoophengel, en die 
traditie zal nog vele generaties na ons doorgaan. Een must voor alle hengel-
sportzaken, beschikbaar in de meest gevraagde lengtes.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10005 300 300 3,00 m 3 1,17 m 125 g 4,95

10005 400 400 4,00 m 4 1,17 m 236 g 6,95

10005 500 500 5,00 m 5 1,17 m 392 g 9,95

10005 600 600 6,00 m 6 1,17 m 498 g 12,95

10005 700 700 7,00 m 7 1,17 m 748 g 14,95

Rainbow Fish Combo
Dekt het gehele spectrum voor nieuwkomers af. De Rainbow Fish Combo 
bestaat uit een tweedelige hengel, in vijf verschillende smaakvolle kleuren, 
waarop al een werpmolen met lijn gemonteerd is. Met de combinatie kan de 
nieuwkomer genieten van elke methode van vissen, of er nu gevist wordt op 
roofvis met softbaits, pluggen, spinners of lepels of met de dobber op witvis  
kies simpelweg je kleur en weg ben je, naar het water. Visplezier voor jong 
en oud.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Lijnklasse Gewicht Adv. pr. €
10835 160 Rainbow Fish Combo 1,60 m 2 30 g 0,86 m  - 0,28 mm 287 g 24,95

Cool Expert Carp
Hengels die precies afgestemd zijn op de vis die u wil vangen. Geleverd in 
dozen van 20 stuks in drie aantrekkelijke kleurencombinaties die in het oog 
springen en de aandacht trekken. Aantrekkelijk voor doorverkopers.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
1082 360 Cool Expert Carp 3,60 m 2 3 lbs 1,87 m 457 g 19,95

1082 361 Cool Expert Carp 3,60 m 3 3 lbs 1,28 m 395 g 24,95

Telescopische vaste hengels
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Alle molens zijn opgespoeld 
met geschikte lijn.

Cool Expert FD
Stevige en betrouwbare Zebco-molen. Wordt geleverd in dozen van 20 - 10 in 
zwart en zilver en 10 in zwart en rood. Aantrekkelijke molen voor doorverko-
pers.

Code Model Gewicht Adv. pr. €
0010 020 120 195 g 9,95

0010 030 130 205 g 9,95

Alle molens zijn opgespoeld 
met geschikte lijn.

Cool Expert RD
Stevige en betrouwbare Zebco-molen. Wordt geleverd in dozen van 20 - 10 in 
zwart en zilver en 10 in zwart en rood. Aantrekkelijke molen voor doorverko-
pers.

Code Model Gewicht Adv. pr. €
0020 030 130 228 g 11,95

Alle molens zijn opgespoeld 
met geschikte lijn.

Cool Expert BR
Stevige en betrouwbare Zebco-molen. Wordt geleverd in dozen van 20 - 10 in 
zwart en zilver en 10 in zwart en rood. Aantrekkelijke molen voor doorverko-
pers.

Code Model Gewicht Adv. pr. €
0010 165 165 400 g 19,95

Tele Spin Set
Telescoophengel van 1,80 m met molen, lijn en accessoires.

Code Lengte Gewicht Werpgewicht Tr.-Lengte
1545 000 1,80 m 180 g 25 g 0,45 m

SIC startoog met brug

Code Ø Ring Ø Koker
1661 014 3,5 mm 1,4 mm

1661 016 3,5 mm 1,6 mm

1661 018 3,5 mm 1,8 mm

1661 020 5,8 mm 2,0 mm

1661 022 5,8 mm 2,2 mm

1661 024 5,8 mm 2,4 mm

1661 026 5,8 mm 2,6 mm

1661 028 6,5 mm 2,8 mm

1661 030 6,5 mm 3,0 mm

1661 036 10,1 mm 3,6 mm

1661 038 10,1 mm 3,8 mm

1661 040 13,7 mm 4,0 mm

1661 042 13,7 mm 4,2 mm

1661 045 13,7 mm 4,5 mm

SIC Match startoog

Code Ø Ring Ø Koker
1665 012 2,0 mm 1,2 mm

1665 014 2,0 mm 1,4 mm

1665 016 2,6 mm 1,6 mm

1665 018 2,6 mm 1,8 mm

1665 020 2,6 mm 2,0 mm

1665 022 2,6 mm 2,2 mm

SIC Match startoog

Code Ø Ring Ø Koker
1667 016 2,6 mm 1,6 mm

1667 020 2,6 mm 2,0 mm

1667 024 3,5 mm 2,4 mm

SIC startoog

SIC-Inlay – bijzonder vriendelijk voor de lijn!

Code Ø Ring Ø Koker
1668 010 4,4 mm 1,0 mm

1668 015 4,4 mm 1,5 mm

1668 020 4,4 mm 2,0 mm

1668 025 4,4 mm 2,5 mm

1668 120 5,8 mm 2,0 mm

1668 125 5,8 mm 2,5 mm

1668 130 5,8 mm 3,0 mm

1668 225 6,7 mm 2,5 mm

1668 230 6,7 mm 3,0 mm

1668 235 6,7 mm 3,5 mm

1668 240 6,7 mm 4,0 mm

1668 245 6,7 mm 4,5 mm

1668 330 8,8 mm 3,0 mm

1668 335 8,8 mm 3,5 mm

1668 340 8,8 mm 4,0 mm

1668 345 8,8 mm 4,5 mm

1668 350 8,8 mm 5,0 mm

1668 355 8,8 mm 5,5 mm

Voering geleide-oog
Ideaal als u een gebarsten geleidering wil ver-
vangen. Standaardmaten die in alle gebruikelijke 
ogen passen.

Code Ø Inhoud Kleur
1671 008 8 mm 5 stuks grijs

1671 010 9,8 mm 5 stuks grijs

1671 012 11,5 mm 5 stuks grijs

1671 016 14,5 mm 5 stuks grijs

1671 020 18,3 mm 5 stuks grijs

1671 025 23,5 mm 5 stuks grijs

1671 030 29,4 mm 5 stuks grijs

1671 040 35,5 mm 5 stuks grijs

1671 050 47,1 mm 5 stuks grijs

Klapreelhouder, zwart

Code Lengte Maat
1713 014 14 cm S

1713 018 16 cm M

Geleide-ogen
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Trophy Karper
Trophy Carp is met zijn bruine modderkleur precies afgestemd op het habitat 
van grote, schuwe en wantrouwige karpers. Zebco heeft een zachte, soepele 
lijn ontwikkeld die perfect elastisch is, een grote trekkracht op de knopen bezit 
en zeer schuurbestendig is.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2034 125 0,25 mm 540 m 5,0 kg zwart

2034 128 0,28 mm 500 m 5,9 kg zwart

2034 130 0,30 mm 450 m 6,9 kg zwart

2034 132 0,32 mm 450 m 7,5 kg zwart

2034 135 0,35 mm 315 m 9,2 kg zwart

2034 138 0,38 mm 315 m 11,0 kg zwart

2034 140 0,40 mm 245 m 12,7 kg zwart

Trophy Karper
Trophy Carp is met zijn bruine modderkleur precies afgestemd op het habitat 
van grote, schuwe en wantrouwige karpers. Zebco heeft een zachte, soepele 
lijn ontwikkeld die perfect elastisch is, een grote trekkracht op de knopen bezit 
en zeer schuurbestendig is.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2034 025 0,25 mm 540 m 5,0 kg bruin

2034 028 0,28 mm 500 m 5,9 kg bruin

2034 030 0,30 mm 450 m 6,9 kg bruin

2034 032 0,32 mm 450 m 7,5 kg bruin

2034 035 0,35 mm 315 m 9,2 kg bruin

Trophy Paling
Voor deze grijze gluiperds is iets speciaals nodig. TOPIC EEL is onwaarschijnlijk 
sterk en sleurt zelfs de allergrootste palingen uit hun schuilhol.

Code Ø Lengte Breeksterkte
2037 035 0,35 mm 315 m 9,2 kg

2037 040 0,40 mm 245 m 12,7 kg

Trophy Snoek
De TOPIC PIKE camouflage is net zo groen als waterplanten. Weinig rek, zodat 
de aanslag zelfs op grote afstand goed doorkomt.

Code Ø Lengte Breeksterkte
2033 028 0,28 mm 500 m 5,9 kg

2033 030 0,30 mm 450 m 6,9 kg

2033 035 0,35 mm 315 m 9,2 kg

2033 040 0,40 mm 245 m 12,7 kg

2033 045 0,45 mm 180 m 14,9 kg

Trophy Snoekbaars
Om schuwe snoekbaars te vangen heeft u een zachte, soepele lijn nodig die 
sterk is op de knopen. Dankzij de uitstekende schuurbestendigheid van onze 
lijn kunt u ook perfect zonder Kevlar voorslag vissen.

Code Ø Lengte Breeksterkte
2039 022 0,22 mm 540 m 4,2 kg

2039 025 0,25 mm 540 m 5,0 kg

2039 028 0,28 mm 500 m 5,9 kg

2039 030 0,30 mm 450 m 6,9 kg

2039 032 0,32 mm 450 m 7,5 kg

Trophy Forel
Een forellenlijn moet van alle markten thuis zijn. Om een goede controle van 
het aas te verzekeren, moet de lijn soepel en zacht zijn. Ze moet ook voldoende 
flexibel zijn om de krachten op te vangen van deze sterke en vaak springende 
vissen. Met zijn rookgrijze kleur is de TOPIC TROUT geschikt voor eender welk 
type water.

Code Ø Lengte Breeksterkte
2038 018 0,18 mm 540 m 2,9 kg

2038 020 0,20 mm 540 m 3,6 kg

2038 022 0,22 mm 540 m 4,2 kg

2038 025 0,25 mm 540 m 5,0 kg

2038 028 0,28 mm 500 m 5,9 kg

2038 030 0,30 mm 450 m 7,5 kg

Trophy Kabeljauw
Om kabeljauw uit diep water naar boven te kunnen pompen, moet een lijn 
de juiste hoeveelheid rek hebben, een hoge trekkracht ook op de knopen en 
schuurbestendig zijn. Dankzij de gele kleur kunt u precies inschatten wat uw 
kunstaas doet.

Code Ø Lengte Breeksterkte
2035 040 0,40 mm 245 m 12,7 kg

2035 045 0,45 mm 180 m 14,9 kg

2035 050 0,50 mm 180 m 17,9 kg

Trophy Meerval
Met zijn grijsgroene camouflagekleur is deze lijn precies afgestemd op het 
habitat van deze gigantische vissen. Om ze zeker te kunnen landen, moet een 
lijn een zeer hoge trekkracht hebben, schuurbestendig zijn, extreem sterk op de 
knopen, en toch soepel.

Code Ø Lengte Breeksterkte
2032 050 0,50 mm 180 m 18,1 kg

2032 055 0,55 mm 150 m 21,5 kg

2032 060 0,60 mm 130 m 23,4 kg

Lijn
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Z41Z40

Trophy Levend aas
Een fluogele lijn, waarmee u precies kunt zien waar de snoek, snoekbaars of 
baars heen zwemt die u aan het drillen bent.

Code Ø Lengte Breeksterkte
2027 025 0,25 mm 540 m 5,0 kg

2027 028 0,28 mm 450 m 5,9 kg

2027 030 0,30 mm 315 m 6,9 kg

2027 035 0,35 mm 245 m 9,2 kg

Trophy Strand
Een lijn met een parelig effect die perfect is voor de zeevisserij. Hij is nagenoeg 
onzichtbaar onder water – een groot  voordeel als u montages maakt met 
meerdere knopen, want juist die zijn vaak goed zichtbaar voor de vissen.

Code Ø Lengte Breeksterkte
2023 030 0,30 mm 450 m 6,9 kg

2023 035 0,35 mm 315 m 9,2 kg

2023 040 0,40 mm 245 m 12,7 kg

2023 045 0,45 mm 225 m 14,9 kg

Trophy Boot
Een speciale lijn voor de zeevisserij die onder water nagenoeg onzichtbaar is. 
De lijn is schuurbestendig en beschermd tegen de effecten van UV-stralen. 
Dankzij de uitstekende rekeigenschappen verspeelt u amper vis tijdens de dril.

Code Ø Lengte Breeksterkte
2040 040 0,40 mm 300 m 12,7 kg

2040 045 0,45 mm 300 m 14,9 kg

2040 050 0,50 mm 300 m 17,9 kg

2040 060 0,60 mm 300 m 23,4 kg

Trophy Universeel
Allroundlijn die veel waar biedt voor zijn geld. Op spoelen van 100 meter, en 
verkrijgbaar in grijs en in groen, in de meeste gebruikelijke diameters. Wordt 
gegarandeerd een verkoopsucces dankzij de typische Trophy-eigenschappen 
zoals een hoge trekkracht en grote schuurbestendigheid.

Code Ø Lengte Breeksterkte
2041 014 0,14 mm 100 m 1,6 kg

2041 016 0,16 mm 100 m 2,0 kg

2041 018 0,18 mm 100 m 2,6 kg

2041 020 0,20 mm 100 m 3,0 kg

2041 025 0,25 mm 100 m 4,7 kg

2041 030 0,30 mm 100 m 6,6 kg

2041 035 0,35 mm 100 m 8,3 kg

2041 040 0,40 mm 100 m 10,8 kg

Trophy DC Taper Line
Dé lijn voor het zeevissen vanaf de kant. Met zijn lengte van 220 meter en zijn 
diameter aan het uiteinde van 0.57 mm is deze lijn ideaal om grote afstanden 
mee te gooien. De trekkracht, ook op de knopen, is uitzonderlijk hoog, de lijn 
is soepel en schuurbestendig, en na elke 25 meter zit er een kleurmarkering op 
zodat u de afstand kunt inschatten.

Code Ø Lengte Inhoud
2216 028 0,28 mm / 0,57 mm 220 m 1 stuks

2216 030 0,30 mm / 0,57 mm 220 m 1 stuks

2216 033 0,33 mm / 0,57 mm 220 m 1 stuks

Great White™ Braid
Aantrekkelijk oranje gekleurde gevlochten lijn met een uitstekende verhou-
ding tussen prijs en kwaliteit die ook nog eens ruim inzetbaar is. U bent niet 
bankroet als u uw reel helemaal volspoelt en toch kunt u van de voordelen van 
gevlochten lijnen genieten, zoals de zeer hoge trekkracht en de lage rek. Han-
dige spoel van 300 meter.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2360 025 0,25 mm 300 m 12,00 kg / 26 lbs oranje

2360 027 0,27 mm 300 m 16,00 kg / 35 lbs oranje

2360 030 0,30 mm 300 m 18,00 kg / 40 lbs oranje

2360 033 0,33 mm 300 m 21,00 kg / 46 lbs oranje

2360 035 0,35 mm 300 m 23,00 kg / 51 lbs oranje

2360 038 0,38 mm 300 m 26,00 kg / 58 lbs oranje

Great White™ Braid
Aantrekkelijk oranje gekleurde gevlochten lijn met een uitstekende verhou-
ding tussen prijs en kwaliteit die ook nog eens ruim inzetbaar is. U bent niet 
bankroet als u uw reel helemaal volspoelt en toch kunt u van de voordelen 
van gevlochten lijnen genieten, zoals de zeer hoge trekkracht en de lage rek. 
Bulkspoel van 1000 meter.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2361 025 0,25 mm 1000 m 12,00 kg / 27 lbs oranje

2361 027 0,27 mm 1000 m 16,00 kg / 35 lbs oranje

2361 030 0,30 mm 1000 m 18,00 kg / 40 lbs oranje

2361 033 0,33 mm 1000 m 21,00 kg / 46 lbs oranje

2361 035 0,35 mm 1000 m 23,00 kg / 51 lbs oranje

2361 038 0,38 mm 1000 m 26,00 kg / 58 lbs oranje
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Z43Z42

Stalen onderlijn
Met nylon gecoate stalen onderlijnen met een 
wartel en een speld. 72 onderlijnen op een kaart 
met een trekkracht van 6, 9 en 12 kilogram.

Code Lengte
2320 001 10 cm / 15 cm / 21 cm

Stalen onderlijnen op 
ZB-kaart
Met nylon gecoate stalen onderlijnen met een 
wartel en een speld. 72 onderlijnen op een kaart 
met een trekkracht van 6, 9 en 12 kilogram.

Code Lengte
2320 002 30 cm

Stalen onderlijnen op 
ZB-kaart
Met nylon gecoate stalen onderlijnen met een 
wartel en een speld. 72 onderlijnen op een kaart 
met een trekkracht van 6, 9 en 12 kilogram.

Code Lengte
2320 003 15 cm / 21 cm

Stalen onderlijn
3 met nylon gecoate onderlijnen per verpakking.

Code Model Haakmaat Lengte Breeksterkte Inhoud
4223 003 Enkele haak 2 30 cm 12 kg 3 stuks

Stalen onderlijnen
3 met nylon gecoate onderlijnen per verpakking.

Code Model Haakmaat Lengte Breeksterkte Inhoud
4225 001 Dreg 1 30 cm 15 kg 3 stuks

4225 003 Dreg 3 30 cm 12 kg 3 stuks

4225 005 Dreg 5 30 cm 9 kg 3 stuks

4225 008 Dreg 8 30 cm 5 kg 3 stuks

Stalen onderlijn
3 met nylon gecoate onderlijnen per verpakking.

Code Lengte Breeksterkte Inhoud
2242 004 30 cm 4 kg 3 stuks

2242 006 30 cm 6 kg 3 stuks

2242 009 30 cm 9 kg 3 stuks

2242 012 30 cm 12 kg 3 stuks

Stalen onderlijn
3 met nylon gecoate onderlijnen per verpakking.

Code Lengte Breeksterkte Inhoud
2322 004 50 cm 4 kg 3 stuks

2322 006 50 cm 6 kg 3 stuks

2322 009 50 cm 9 kg 3 stuks

2322 012 50 cm 12 kg 3 stuks

Topic dreg, rood

Rode dreg, rond staal, rechte top, met weerhaak.

Code Haakmaat Inhoud
4439 100 1/0 4 stuks

4439 002 2 5 stuks

4439 004 4 6 stuks

4439 006 6 6 stuks

Topic dreg, nikkel

Vernikkelde dreg, rond staal, rechte top, met 
weerhaak.

Code Haakmaat Inhoud
4440 600 6/0 2 stuks

4440 400 4/0 3 stuks

4440 200 2/0 4 stuks

4440 100 1/0 4 stuks

4440 002 2 5 stuks

4440 004 4 6 stuks

4440 006 6 6 stuks

Topic dreg, gunsmoke

Rookkleurige dreg, rond staal, rechte top, met 
weerhaak.

Code Haakmaat Inhoud
4441 200 2/0 4 stuks

4441 100 1/0 4 stuks

4441 002 2 5 stuks

4441 004 4 6 stuks

4441 006 6 6 stuks

Stalen onderlijnen
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Z45Z44

Trophy brasemonderlijn
Rode haak van plat staal, met een rechte steel. De haak moet goed gezet wor-
den als u aanslaat, zelfs op afstand. Of u nu feedert of met de matchhengel vist, 
op deze scherpe brasemhaak kunt u vertrouwen.

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud
4381 006 6 0,20 mm 0,70 m 10 stuks

4381 008 8 0,15 mm 0,70 m 10 stuks

4381 010 10 0,15 mm 0,70 m 10 stuks

4381 012 12 0,13 mm 0,70 m 10 stuks

4381 014 14 0,13 mm 0,70 m 10 stuks

Trophy voornonderlijn
Lichte, ronde blauwe haak met een rechte steel. Lichte en scherpe haken leveren 
veel betere resultaten op, vooral als u op voorn vist, doordat het aas op een meer 
natuurlijke wijze wordt gepresenteerd.

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud
4383 010 10 0,17 mm 0,70 m 10 stuks

4383 012 12 0,15 mm 0,70 m 10 stuks

4383 014 14 0,13 mm 0,70 m 10 stuks

4383 016 16 0,10 mm 0,70 m 10 stuks

4383 018 18 0,10 mm 0,70 m 10 stuks

Trophy zeeltonderlijn
Blauwe haak uit rond staal en met een rechte steel. Als u op zeelt vist, is het van 
cruciaal belang om het aas subtiel en onopvallend aan te bieden. Wormen, brood 
en maïs blijven uitstekend zitten op deze haken. Dankzij de scherpe punt wordt 
de haak goed gezet als u aanslaat.

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud
4388 006 6 0,25 mm 0,70 m 10 stuks

4388 008 8 0,22 mm 0,70 m 10 stuks

4388 010 10 0,20 mm 0,70 m 10 stuks

4388 012 12 0,18 mm 0,70 m 10 stuks

Trophy karperonderlijn
Uitzonderlijk sterke zwarte haak uit plat staal, met een rechte steel. Zo moet 
een karperhaak zijn. Zelfs als u zware vissen aan het drillen bent, kunt u volledig 
vertrouwen op deze haak. Ideaal om met maïs, brood, aardappelen of boilies te 
vissen.

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud
4387 100 1/0 0,35 mm 0,70 m 10 stuks

4387 002 2 0,35 mm 0,70 m 10 stuks

4387 004 4 0,30 mm 0,70 m 10 stuks

4387 006 6 0,28 mm 0,70 m 10 stuks

4387 008 8 0,25 mm 0,70 m 10 stuks

4387 010 10 0,22 mm 0,70 m 10 stuks

Trophy palingonderlijn
Deze zilverkleurige haak uit plat staal heeft een gebogen steel en twee weer-
haakjes.

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud
4386 002 2 0,35 mm 0,70 m 8 stuks

4386 004 4 0,30 mm 0,70 m 8 stuks

4386 006 6 0,28 mm 0,70 m 8 stuks

4386 008 8 0,25 mm 0,70 m 8 stuks

4386 010 10 0,22 mm 0,70 m 8 stuks

Trophy forelonderlijn
Deze zilverkleurige haak uit plat staal is bedoeld voor het vissen met diverse aas- 
en deegsoorten in forellenputten.

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud
4385 006 6 0,22 mm 0,70 m 10 stuks

4385 008 8 0,20 mm 0,70 m 10 stuks

4385 010 10 0,17 mm 0,70 m 10 stuks

4385 012 12 0,17 mm 0,70 m 10 stuks

4385 014 14 0,15 mm 0,70 m 10 stuks

4385 106 6 0,18 mm 0,70 m 10 stuks

4385 108 8 0,18 mm 0,70 m 10 stuks

4385 206 6 0,20 mm 0,70 m 10 stuks

Trophy baars onderlijn
Scherpe rode haak uit plat staal, met een rechte steel en een weerhaakje erop. 
De haak leent zich perfect voor het vissen op baars met kleine aasvisjes of wor-
men.

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud
4389 004 4 0,28 mm 0,70 m 10 stuks

4389 006 6 0,25 mm 0,70 m 10 stuks

4389 008 8 0,20 mm 0,70 m 10 stuks

4389 010 10 0,18 mm 0,70 m 10 stuks

Trophy snoekbaars onderlijn
Ryder dubbele haak van rond staal. Ideaal voor het snoekbaarzen met visjes of 
stukjes vis.

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud
4390 002 2 0,35 mm 0,70 m 4 stuks

4390 004 4 0,28 mm 0,70 m 4 stuks

4390 006 6 0,25 mm 0,70 m 4 stuks

4390 008 8 0,20 mm 0,70 m 4 stuks

4390 100 1/0 0,35 mm 0,70 m 4 stuks

Haken
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Z46 Z47

Trophy allround onderlijn
Dé allroundleader voor de witvisser. Ultrascherpe haken aan een lijn van hoge 
kwaliteit: op deze onderlijnen kunt u vertrouwen. Zonder weerhaak.

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud
4379 004 4 0,30 mm 0,70 m 10 stuks

4379 006 6 0,28 mm 0,70 m 10 stuks

4379 008 8 0,25 mm 0,70 m 10 stuks

4379 010 10 0,20 mm 0,70 m 10 stuks

4379 012 12 0,18 mm 0,70 m 10 stuks

4379 014 14 0,16 mm 0,70 m 10 stuks

4379 016 16 0,14 mm 0,70 m 10 stuks

Trophy wormonderlijn
Bronskleurige wormhaken met een weerhaakje op de steel zodat het aas beter 
blijft zitten. Ideaal om met dauwpieren, regenwormen en rode wormen te 
gebruiken.

Code Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. Inhoud
4380 002 2 0,35 mm 0,70 m 10 stuks

4380 004 4 0,30 mm 0,70 m 10 stuks

4380 006 6 0,28 mm 0,70 m 10 stuks

4380 008 8 0,25 mm 0,70 m 10 stuks

Eindeloze vrijheid – vissen op zee heeft nog steeds een enorme aantrekkingskracht.  
De strijd met de rovers uit de diepte verlangt het nodige van sportvisser en materiaal. De kracht  
waarmee de vissen zich verzetten, maar ook wind en golven, zout en zon – vissen op zee is de  

ultieme test voor het weerstandsvermogen van mens en materiaal. Dan is het goed dat de  
Z-Sea producten ontwikkeld worden door compromisloze, enthousiaste zeevissers.  

Uit de praktijk voor de praktijk. Z-Sea, altijd richting zee!

Onderlijnen
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Z49Z48 Z49Z48

Z-Sea Pilkeronderlijn Twin Rotation 1
Haakmaat 3/0, Jig 7,5 cm. Lijndiameter 0,65 mm.

Code Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4262 001 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

4262 002 1/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Pilkeronderlijn Twin Rotation 3
Haakmaat 3/0, Jig 7,5 cm. Lijndiameter 0,65 mm.

Code Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4262 003 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Pilkeronderlijn Twin Rotation 4
Haakmaat 3/0, Jig 7,5 cm. Lijndiameter 0,65 mm.

Code Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4262 004 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Pilkeronderlijn Single Rotation 1
Haakmaat 3/0, Jig 7,5 cm. Lijndiameter 0,65 mm.

Code Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4263 001 3/0 1 0,70 mm 0,65 mm

4263 002 1/0 1 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Dubbele pilkeronderlijn 1
Haakmaat 3/0, 2 haken, zwart/rood en rood. Lijndiameter 0,70 mm.

Code Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4264 001 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Dubbele pilkeronderlijn 2
Haakmaat 3/0, 2 haken, rood en zwart/rood. Lijndiameter 0,70 mm.

Code Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4264 002 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Pilkeronderlijn Rotation 3
Haakmaat 2/0, Jig 5,5 cm.

Code Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4258 002 2/0 2 0,70 mm 0,65 mm

4258 003 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm

Z-Sea Kabeljauwonderlijn
Met 3 vernikkelde dreggen, voorzien van een rood-gele octopus.

Code Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø
3515 000 2/0 3 0,85 mm

Z-Sea Kabeljauwonderlijn
Zoals 3515 maar met drie sterke vernikkelde haken

Code Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø
3516 000 3/0 3 0,85 mm

Z-Sea Bot- en palingonderlijn
Met 2 zijarmen en een haakmaat 2. Lengte van de montage is ongeveer 40 cm.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4230 000 100 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Botonderlijn
Met 2 zijarmen en 2 platvishaken maat 2.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4237 000 100 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Standaad platvisonderlijn
Standaardmontage voor het bootvissen  3 haken.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4261 002 120 cm 4 3 0,60 mm 0,40 mm

4261 003 120 cm 6 3 0,60 mm 0,40 mm

Onderlijnen

Z-Sea Platvisonderlijn, boot
Speciale montage voor het bootvissen.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4260 002 120 cm 4 3 0,60 mm 0,40 mm

4260 003 120 cm 6 3 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Boat Rig 1
Montage voor het vissen met natuurlijk aas vanuit de boot op platvis. Met drie 
haken, spinnerbladen en lokkraaltjes en een afhouder. Wordt geleverd met 
een extra onderlijn zodat u via een speciale kraal snel kunt omwisselen als dat 
nodig is.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 081 1,55 m 1 3 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Boat Rig 2
Montage voor het vissen met natuurlijk aas vanuit de boot op platvis. Met drie 
haken, spinnerbladen en lokkraaltjes en een afhouder. Wordt geleverd met 
een extra onderlijn zodat u via een speciale kraal snel kunt omwisselen als dat 
nodig is.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 082 1,55 m 1 3 0,60 mm 0,40 mm
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Z51Z50 Z51Z50

Z-Sea Kabeljauwonderlijn, boot 1
Montage voor het vissen met natuurlijk aas vanuit de boot op kabeljauw. Met 
twee haken, spinnerbladen en lokkraaltjes en een afhouder.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 091 2,00 m 1 2 0,70 mm 0,45 mm

Z-Sea Kabeljauwonderlijn, boot 2
Montage voor het vissen met natuurlijk aas vanuit de boot op kabeljauw. Met 
twee haken, spinnerbladen en lokkraaltjes en een afhouder.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 092 2,00 m 1 2 0,70 mm 0,45 mm

Z-Sea Kabeljauwonderlijn
Basismontage voor het kantvissen op gul.

Code Haakmaat
4284 007 2/0

Z-Sea Kabeljauwonderlijn
Montage voor het vissen op gul vanaf de kant met haken maat 2/0.

Code Haakmaat
4284 008 2/0

Z-Sea Flatty Rig 1
Haakmaat 2, hoofdlijn Ø 0.60 mm,  haaklijn 0.40 mm.  Voor boot- en kantvis-
sers.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 001 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 2
Haakmaat 2, hoofdlijn Ø 0.60 mm,  haaklijn 0.40 mm.  Voor boot- en kantvis-
sers.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 002 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Onderlijnen

Z-Sea Flatty Rig 3
Haakmaat 2, hoofdlijn Ø 0.60 mm,  haaklijn 0.40 mm.  Voor boot- en kantvis-
sers.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 003 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 4
Haakmaat 2, hoofdlijn Ø 0.60 mm,  haaklijn 0.40 mm.  Voor boot- en kantvis-
sers.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 004 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 5
Haakmaat 2, hoofdlijn Ø 0.60 mm,  haaklijn 0.40 mm.  Voor boot- en kantvis-
sers.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 005 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 6
Haakmaat 2, hoofdlijn Ø 0.60 mm,  haaklijn 0.40 mm.  Voor boot- en kantvis-
sers.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 006 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 7
Haakmaat 2, hoofdlijn Ø 0.60 mm, lengte haaklijn 0.40 mm.  Voor boot- en 
kantvissers.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 007 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 8
Haakmaat 1/0, hoofdlijn Ø 0.70 mm,  haaklijn 0.40 mm.  Voor boot- en kant-
vissers.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 008 120 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 9
Haakmaat 1/0, hoofdlijn Ø 0.70 mm,  haaklijn 0.40 mm.  Voor boot- en kant-
vissers.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 009 120 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Flatty Rig 10
Haakmaat 1/0, hoofdlijn Ø 0.70 mm,  haaklijn 0.40 mm.  Voor boot- en kant-
vissers.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 010 120 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Shore Rig No. 1
Haakmaat 1/0, hoofdlijn 0.70 mm, onderlijn 0.40 mm, twee haken, clip onder-
aan, Wishbone-systeem, voor het vissen vanaf de boot en vanaf de kant, op 
een klosje.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 040 82 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Shore Rig No. 2
Haakmaat 1/0, Hoofdlijn 0.70mm, onderlijn 0.40 mm, 2 haken, clips onder- en 
bovenaan, schuifsysteem, voor boot- en kantvissers, op een klosje.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 041 85 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm
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Z53Z52 Z53Z52

Z-Sea Shore Rig No. 3
Haakmaat 1/0, Hoofdlijn 0.70mm, onderlijn 0.40 mm, 2 haken, clips bovenaan 
en in het midden, korte onderlijnen. Voor boot- en kantvissers, op een klosje.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 042 44 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Shore Rig No. 4
Haakmaat 1/0, Hoofdlijn 0.70mm, onderlijn 0.40 mm, 2 haken. Voor boot- en 
kantvissers, op een klosje.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 043 97 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Shore Rig No. 5
Haakmaat 1/0, hoofdlijn 0.70 mm, onderlijn 0.40 mm, 2 haken, clips bovenaan 
en in het midden, korte onderlijnen. Voor boot- en kantvissers. Op een klosje.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 044 86 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Shore Rig No. 7
Haakmaat 1/0+1/0, hoofdlijn Ø 0.70 mm, onderlijn Ø 0.50 mm. Lengte monta-
ge: 120 cm. Flapper met 2 haken. Voor kantvissers.

Code Lengte Haakmaat Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 021 85 cm 1/0 0,70 mm 0,50 mm

Z-Sea Shore Rig No. 8
Haakmaat 3/0+3/0, hoofdlijn Ø 0.70 mm, onderlijn Ø 0.50 mm. Lengte monta-
ge: 120 cm. 2 haken met clip. Voor kantvissers.

Code Lengte Haakmaat Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 022 85 cm 3/0 0,70 mm 0,70 mm

Z-Sea Shore Rig No. 9
Haakmaat 2/0, hoofdlijn Ø 0.70 mm, onderlijn Ø 0.50 mm. Lengte montage 70 
cm. Pulleye met twee haken. Voor kantvissers.

Code Lengte Haakmaat Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4299 023 85 cm 2/0 0,70 mm 0,50 mm

Z-Sea Team KR Surf Rig
Haakmaat 1/0, 2 haken, hoofdlijn Ø 0.70 mm,  haaklijn 0.40 mm.  Voor kant-
vissers.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4283 001 80 cm / 35 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Z-Sea Team Whisbone S Rig

Haakmaat 1/0, 2 haken, hoofdlijn Ø 0.70 mm, haaklijn 0.45 mm.  
Voor kantvissers.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4283 002 85 cm / 30 cm 1/0 2 0,70 mm 0,45 mm

Z-Sea Team Whisbone Rig

Haakmaat 1/0, 2 haken, hoofdlijn Ø 0.70 mm, haaklijn 0.45 mm.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4283 003 70 cm / 45 cm 1/0 2 0,70 mm 0,45 mm

Z-Sea Team Storm Rig

Haakmaat 1/0, 2 haken, hoofdlijn Ø 
0.70 mm, haaklijn 0.40 mm.  Voor 
kantvissers.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4283 004 90 cm / 40 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm

Onderlijnen
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Z55Z54 Z55Z54

Z-Sea Ultra Distance Surf Rig
Haakmaat 2/0, hoofdlijn 0,70 mm, onderlijn 0,55 mm, een haak. Voor boot-, oever- 
en strandvissers op kabeljauw, rog, platvis en zeebaars. Wordt geleverd op een 
spoel.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø Breeksterkte
4238 001 100 cm 2/0 1 0,70 mm 0,55 mm 60 / 30 lbs

Z-Sea Double Hook Flapper Surf Rig
Haakmaat 4, hoofdlijn 0,70 mm, onderlijn 0,55 mm, twee haken. Voor boot-, 
oever- en strandvissers op kabeljauw, rog, platvis en zeebaars. Wordt geleverd op 
een spoel.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø Breeksterkte
4238 002 120 cm 4 2 0,70 mm 0,55 mm 60 / 30 lbs

Z-Sea Wishbone Surf Rig
Haakmaat 1, hoofdlijn 0,70 mm, onderlijn 0,55 mm, twee haken. Voor 
boot-, oever- en strandvissers op kabeljauw, rog, platvis en zeebaars. Wordt 
geleverd op een spoel.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø Breeksterkte
4238 003 100 cm 1 2 0,70 mm 0,55 mm 60 / 30 lbs

Z-Sea Pulley Surf Rig
Haakmaat 1/0, hoofdlijn 0,70 mm, onderlijn 0,55 mm, een haak. Voor boot-, 
oever- en strandvissers op kabeljauw, rog, platvis en zeebaars. Wordt geleverd 
op een spoel.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø Breeksterkte
4238 004 110 cm 1/0 2 0,70 mm 0,55 mm 60 / 30 lbs

Z-Sea Makreelonderlijn

Montage met 4 veelkleurige zilveren vliegen. 
Haakmaat 3/0.

Code Haakmaat Onderlijn Ø
3503 000 3/0 0,50

Z-Sea Makreelonderlijn

Montage met 4 rode zilveren vliegen. Haakmaat 
3/0.

Code Haakmaat
3504 000 3/0

Z-Sea Makreelonderlijn

Lijn 0,70 mm. Haakmaat 1.

Code Haakmaat
3504 001 1

Z-Sea Makreelonderlijn

Lijn 0,70 mm. Haakmaat 1/0.

Code Haakmaat Onderlijn Ø
3504 002 1/0 0,70 mm

Z-Sea Makreelonderlijn

Lijn 0,70 mm. Haakmaat 1/0.

Code Haakmaat Onderlijn Ø
3504 003 1/0 0,70 mm

Z-Sea Makreelonderlijn

Lijn 0,70 mm. Haakmaat 1/0.

Code Haakmaat Onderlijn Ø
3504 004 1/0 0,70 mm

Z-Sea Makreelonderlijn

Lijn 0,70 mm. Haakmaat 1/0.

Code Haakmaat
3504 005 1/0

Z-Sea Makreelonderlijn

Superpaternoster met  vier glinsterende vliegen 
met vleugeltjes van vissenhuid en oplichtende kra-
len. Haakmaat 3/0.

Code Haakmaat
3506 000 3/0

Z-Sea Makreelonderlijn

Met 4 kleine, gekleurde plasticvisjes op een haak 
3/0 gebonden met glitterdraad.

Code Haakmaat
3520 000 3/0

Z-Sea Makreelonderlijn

Met 5 plasticvisjes op een haak 2/0.

Code Haakmaat Haak Onderlijn Ø
3441 000 2/0 5 0,50

Z-Sea Makreelonderlijn

Met 5 lichtgevende visjes en kleurkralen. Haak-
maat 2/0.

Code Haakmaat Haak
3442 000 2/0 5

Onderlijnen

Z-Sea Universele zee-onder-
lijn
Universele paternoster met 5 verleidelijke kun-
staasjes. Haakmaat 1/0.

Code Haakmaat Haak
3504 010 1/0 5
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Z-Sea Makreelonderlijn

Makreelpaternoster gemaakt van een nieuw type 
reflecterend materiaal. Bijzonder taai. Haakmaat 
1/0.

Code Haakmaat
3503 001 1/0

Z-Sea Makreelonderlijn, 
gekleurd
Met 4 gekleurde veren, haakmaat 3/0.

Code Haakmaat
3510 000 3/0

Z-Sea Makreelonderlijn

Met 6 gekleurde veren in diverse designs. Haak-
maat 2.

Code Haakmaat
3504 009 2

Z-Sea Makrel Rig 
Lumo Hook

Haakmaat 1/0, 5 haken, hoofdlijn 0,70 
mm, onderlijn 0,50 mm. Voor het vis-
sen op makreel.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
3504 020 150 cm 1/0 5 0,70 mm 0,50 mm

Z-Sea Universele zee-onder-
lijn
Universele paternoster met 6 verleidelijke kun-
staasjes. Haakmaat 1/0.

Code Haakmaat
3504 011 1/0

Z-Sea Circelhaak 
makreelonderlijn

Makreelmontage met cirkelhaken, 
waardoor u amper lossers krijgt.

Code Lengte Ø Haakmaat Haak
3455 005 170 cm 0,80 mm / 0,60 mm 1/0 5

Z-Sea Haringonderlijn

Deze haringmontage bleek de voorbije jaren bij-
zonder efficiënt voor het vangen van haring en 
wijting. 5 vliegen van echte vissenhuid, gebonden 
op een goudkleurige haak.

Code Haakmaat Haak
3434 001 4 5

Z-Sea Haringonderlijn met 2 
haken
Haringmontage die de voorbije jaren bijzonder 
effectief is gebleken voor haring en wijting.

Code Haakmaat Haak Onderlijn Ø
3434 002 4 2 0,25 mm

3434 003 8 2 0,25 mm

Z-Sea Haringonderlijn

Gemaakt van fluorescente vissenhuid en op 5 
goudkleurige haken gebonden. Uitzonderlijk goed 
voor het vissen op haring en wijting.

Code Haakmaat Haak
3436 000 2 5

3436 001 6 5

Z-Sea Haringonderlijn

Gemaakt van fluorescente vissenhuid en op 5 
goudkleurige haken gebonden, met lichtgevende 
kralen. Deze montage werkt ook perfect in don-
kere weersomstandigheden.

Code Haakmaat Haak
3437 000 2 5

3437 001 6 5

Z-Sea Haringonderlijn

Deze vijf vliegen zijn van echte vissenhuid 
gemaakt en gebonden op een goudkleurige haak 
maat 2.

Code Haakmaat Haak
3446 000 6 5

Z-Sea Haringonderlijn

Gemaakt van fluorescente vissenhuid en op 6 
goudkleurige haken maat 7 gebonden, met licht-
gevende kralen. Deze montage werkt ook perfect 
in donkere weersomstandigheden.

Code Haakmaat Haak
3448 001 7 6

Z-Sea Haringonderlijn, glitter

Haringmontage met 6 haken waarop glow-in-the-
dark kunstaasjes zitten. Ideaal in donkere weers-
omstandigheden. Ø0.40 mm, haakmaat 6.

Code Haakmaat Haak
3446 001 6 6

Z-Sea Larven
Haakmaat 10. Ø Hoofdlijn 0,30 mm. Ø 
onderlijn 0.25 mm  Lengte:  1.60 m ·  6 
haken.

Code Lengte Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø
4291 005 1,60 m 10 6 0,30 mm 0,25 mm

Z-Sea Haringonderlijn, zil-
ver-rood
Echte vissenhuid met fluokralen. 6 haken.

Code Haakmaat Hoofdlijn Ø
3433 001 10 0,35 mm

3433 101 12 0,35 mm

Z-Sea Haringonderlijn, zil-
ver-groen
Echte vissenhuid. 6 haken.

Code Haakmaat Hoofdlijn Ø
3433 002 4

3433 102 10 0,35 mm

Z-Sea Circelhaak haringon-
derlijn
Haringmontage met 5 cirkelhaken, waardoor u 
amper lossers krijgt.

Code Kleur Ø Hoogte Haakmaat Haak
3454 005 real fish skin 0,40 mm / 0,30 mm 100 cm 6 5

Onderlijnen
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Z-Sea Holografix haringonderlijn
Wie veel haring wil vangen, moet gebruik maken van de juiste onderlijn. Let er 
maar eens op: het zijn altijd dezelfde vissers die de meeste vis vangen. De Holografix 
onderlijn heeft alles in zich om u te helpen uw emmer te vullen. Scherpe en stevige 
haken, gecombineerd met echte vissenhuid en holografische strengen – het perfecte 
kunstaas!

Code Model Lengte Kleur Inhoud Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø Breeksterkte
3449 001 Z-Sea Natuurlijke vissenhuid 1,40 m Natural Fish Skin 1 stuks 10 5 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

3449 004 Z-Sea Natuurlijke vissenhuid 1,00 m Natural Fish Skin 1 stuks 10 2 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

Z-Sea Holografix haringonderlijn
Wie veel haring wil vangen, moet gebruik maken van de juiste onderlijn. Let er maar 
eens op: het zijn altijd dezelfde vissers die de meeste vis vangen. De Holografix onder-
lijn heeft alles in zich om u te helpen uw emmer te vullen. Scherpe en stevige haken, 
gecombineerd met echte vissenhuid en holografische strengen – het perfecte kunstaas!

Code Model Lengte Kleur Inhoud Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø Breeksterkte
3449 002 Z-Sea Rode vissenhuid 1,40 m Red Fish Skin 1 stuks 10 5 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

3449 005 Z-Sea Rode vissenhuid 1,00 m Red Fish Skin 1 stuks 10 2 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

Z-Sea Holografix haringonderlijn
Wie veel haring wil vangen, moet gebruik maken van de juiste onderlijn. Let er maar 
eens op: het zijn altijd dezelfde vissers die de meeste vis vangen. De Holografix onder-
lijn heeft alles in zich om u te helpen uw emmer te vullen. Scherpe en stevige haken, 
gecombineerd met echte vissenhuid en holografische strengen – het perfecte kunstaas!

Code Model Lengte Kleur Inhoud Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø Breeksterkte
3449 003 Z-Sea Gele vissenhuid 1,40 m yellow fish skin 1 stuks 10 5 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

3449 006 Z-Sea Gele vissenhuid 1,00 m yellow fish skin 1 stuks 10 2 0,30 mm 0,25 mm 5 kg

Casting Shield
Code Kleur Inhoud
4286 003 zwart 5 stuks

Z-Sea Casting Shield
Code Kleur Inhoud
4286 004 transparant 5 stuks

Kaskade wartel
Code Inhoud Breeksterkte
6188 001 10 stuks 13 kg

Kralenassortiment
Code Inhoud Ø
3169 998 100 stuks 2,00 mm / 3,00 mm

Kralenassortiment, fluores-
cerend
Code Inhoud Ø
3169 999 100 stuks 2,00 mm / 3,00 mm

Z-Sea Link Clip
De snelste en meest betrouwbare verbinding 
tussen uw hoofdlijn en kunstaas of montage. 10 
stuks per verpakking.

Code Inhoud
4286 021 10 stuks

Z-Sea Rig Clip
De haak komt 100 procent zeker los na de worp. 
10 stuks per verpakking.

Code Inhoud
4286 020 10 stuks

Z-Sea Paternoster
Van metaal. 5 stuks per verpakking, met 10 gla-
zen kralen.

Code Lengte Inhoud
4278 007 5 cm 5 stuks

4278 012 12 cm 5 stuks

Zijlijnconnector, fluo-kralen

Code Lengte Inhoud Maat
6139 001 16 mm / 14 mm 3 stuks small

6139 002 20 mm / 15 mm 3 stuks large

Bait elastic, 
medium

Code Lengte Ø
6004 010 200 m 0,20 mm

Onderlijnen
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Casting Clip
Innovatieve clip voor de strandvissers. Middels een 
sleeve kunt u hem op de lijn vastzetten, waar u 
maar wilt.

Code Materiaal Inhoud
4286 002 Roestvrij staal 10 stuks

Mini sleeves
Knijpsleeves in miniformaat die goed presteren, om in combinatie met nylon te 
gebruiken. We hebben lang nagedacht over welk materiaal we hiervoor zouden 
gebruiken en kwamen uit bij dit roestbestendige materiaal, dat zacht genoeg is 
om het nylon niet te beschadigen, maar toch stevig blijft zitten.

Code Lengte Kleur Inhoud
6411 108 6 mm zwart nikkel 100 stuks

Bait Clip
Variabel voor verschillende gewichten. Kan snel en veilig omgewisseld worden. 
De bijkomende haak zorgt ervoor dat de haak loskomt na de worp.

Code Lengte Kleur Inhoud
4286 022 15 mm zilver 6 stuks

Z-Sea Rijstvormige kralen
Aantrekkelijke parelkleurige kraaltjes voor platvismontages. Essentieel om bot en 
schol naar uw aas te lokken.

Code Lengte Kleur Inhoud Ø
6627 001 6 mm parelmoer 100 stuks 3 mm / 1 mm

6627 002 6 mm rode parel 100 stuks 3 mm / 1 mm

6627 003 6 mm gele parel 100 stuks 3 mm / 1 mm

Spelden

zwartmetallic

blauw/rainbow glitter

rood/zwart metallic

geel/rainbow glitter

green/rainbow glitter purple/rainbow glitter

Extra kort, voor gebruik met platvislepels.

Gewicht Inhoud zwartmetallic rood/zwart metallic green/rainbow glitter purple/rainbow glitter blauw/rainbow glitter geel/rainbow glitter
20 g 1 stuks 3074 201 3074 202 3074 203 3074 204 3074 205
40 g 1 stuks 3074 301 3074 302 3074 303 3074 304 3074 305
60 g 1 stuks 3074 401 3074 402 3074 403 3074 404 3074 405 3074 406
80 g 1 stuks 3074 501 3074 502 3074 503 3074 504 3074 505 3074 506

Z-Sea Flatty Teaser, loodvrij
Loodvrije teaser voor platvissen. Een onmisbare lokker die u boven uw onderlijn kunt monteren als u het op platvissen heeft gemunt. Doordat hij loodvrij is, kunt u er 
ook in Scandinavië mee vissen.

oranje/geel

oranje/glow in the dark

parelwit/paars

yellow/glow in the dark

zwart/goud white/glow in the dark

Gewicht Onderlijn Ø oranje/geel parelwit/paars zwart/goud white/glow in the dark oranje/glow in the dark yellow/glow in the dark
30 g 0,80 mm 3088 030 3088 031 3088 032 3088 033 3088 034 3088 035
50 g 0,80 mm 3088 051 3088 052 3088 053 3088 054 3088 055
80 g 0,80 mm 3088 080 3088 081 3088 082 3088 083 3088 084 3088 085

Z-Sea Flatty Teaser Inline, loodvrij
Loodvrije teaser voor platvissen. Een onmisbare lokker die u boven uw onderlijn kunt monteren als u het op platvissen heeft gemunt. Doordat hij loodvrij is, kunt u er 
ook in Scandinavië mee vissen.
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Z-Sea Flatty Teaser Rig loodvrij 1
Platvismontage met een loodvrije teaser en twee onderlijnen – één zijlijn en één 
dwarrellijn – voorzien van spinnerbladen en lokkralen.

Code Lengte Kleur Haakmaat Gewicht
4299 051 1,00 m groen 1 40 g

4299 052 1,00 m groen 1 60 g

4299 053 1,00 m groen 1 80 g

Z-Sea Flatty Teaser Rig loodvrij 2
Platvismontage met een loodvrije teaser en twee onderlijnen – één zijlijn en één 
dwarrellijn – voorzien van spinnerbladen en lokkralen.

Code Lengte Kleur Haakmaat Gewicht
4299 061 1,00 m geel 1 40 g

4299 062 1,00 m geel 1 60 g

4299 063 1,00 m geel 1 80 g

Z-Sea Flatty Teaser Rig loodvrij 3
Platvismontage met een loodvrije teaser en twee onderlijnen – één zijlijn en één 
dwarrellijn – voorzien van spinnerbladen en lokkralen.

Code Lengte Kleur Haakmaat Gewicht
4299 071 1,00 m rood/zwart 1 40 g

4299 072 1,00 m rood/zwart 1 60 g

4299 073 1,00 m rood/zwart 1 80 g

Onderlijnen

Z-Sea Flatty Leader 1
Simpele platvisonderlijn met spinnerblad.

Code Lengte Inhoud Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø
4299 030 35 cm 2 stuks 1 1 0,40 mm

Z-Sea Flatty Leader 2
Platvisonderlijn met drie opvallende, drijvende lokkralen.

Code Lengte Inhoud Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø
4299 031 35 cm 2 stuks 1 1 0,40 mm

Z-Sea Flatty Leader 3
Verfijnde platvisonderlijn met een combinatie van een groot spinnerblad en 
lokkralen.

Code Lengte Inhoud Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø
4299 032 35 cm 2 stuks 1 1 0,40 mm

Z-Sea Flatty Leader 4
Platvisonderlijn met 2 opvallende lokkralen.

Code Lengte Inhoud Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø
4299 033 35 cm 2 stuks 1 1 0,40 mm

Z-Sea Flatty Leader 5
Verfijnde platvisonderlijn met een combinatie van een klein spinnerblad en 
twee lokkralen.

Code Lengte Inhoud Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø
4299 034 35 cm 2 stuks 1 1 0,40 mm
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Z65Z64 Z65Z64

oranje/geel

oranje/zwart

parelwit/paars

yellow/glow

zwart/goud white/glow

Lengte Gewicht Inhoud Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø oranje/geel parelwit/paars zwart/goud white/glow oranje/zwart yellow/glow
90 cm, 25 cm 30 g 1 stuks 1 2 0,70 mm 0,40 mm 4228 030 4228 031 4228 032 4228 033 4228 034 4228 035
90 cm, 25 cm 50 g 1 stuks 1 2 0,70 mm 0,40 mm 4228 050 4228 051 4228 052 4228 053 4228 054 4228 055
90 cm, 25 cm 80 g 1 stuks 1 2 0,70 mm 0,40 mm 4228 080 4228 081 4228 082 4228 083 4228 084 4228 085

Z-Sea Flatty Teaser Inline Rig
Speciale platvismontage met onze bekende ‘Inline Teaser’ erop. Zelfs de meest voorzichtige aanbeten komen goed door.

white/pink

glow-white

geel/oranje

glow-yellow

white/yellow glow-orange

Lengte Inhoud Haakmaat Haak Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø Breeksterkte white/pink geel/oranje white/yellow glow-orange glow-white glow-yellow
0,50 m 1 stuks 1 2 0,45 mm 0,45 mm 14 4255 001 4255 002 4255 003 4255 004 4255 005 4255 006

Flatty Wishbone Rig
Haakmaat 1, hoofdlijn 0,45 mm, onderlijn 0,45 mm, twee haken. Voor boot-, oever- en strandvissers op kabeljauw, rog, platvis en zeebaars. Wordt geleverd op een 
spoel.

Onderlijnen

oranje

blauw

rood/zwart

Gewicht oranje rood/zwart blauw
60 g 3471 060 3471 061 3471 062
75 g 3471 075 3471 076 3471 077

100 g 3471 100 3471 101 3471 102
125 g 3471 125 3471 126 3471 127

Z-Sea Stomp Pilker
Een bijzonder levendig dwarrelende pilker. Als de kabeljauw enkel oog heeft 
voor een aantrekkelijk bewegende pilker, dan maakt de Stomp Pilker het ver-
schil. De mooiste kleurstellingen op de markt!

oranje

zwart/rood

zwart/zilver

Gewicht Haakmaat oranje zwart/zilver zwart/rood
75 g 1 3474 075 3474 076 3474 077

100 g 1/0 3474 100 3474 101 3474 102
125 g 1/0 3474 125 3474 126 3474 127
150 g 2/0 3474 150 3474 151 3474 152
200 g 2/0 3474 200 3474 201 3474 202

Z-Sea Ruby Head Pilker
Pilker met kieuwen. Door het verschuiven van de balans heeft deze pilker een 
zeer vernieuwende en erg verleidelijke actie. Beschikbaar in de drie meest aan-
trekkelijke kleurstellingen.

oranje

blauw

rood/zwart

Gewicht oranje rood/zwart blauw
75 g 3470 075 3470 076 3470 077

100 g 3470 100 3470 101 3470 102
125 g 3470 125 3470 126 3470 127

Z-Sea Fat Head Pilker
Als het erop aan komt om snel op diepte te geraken, dan is de Fat Pirker 
ideaal. Hoe sneller u beneden bent, hoe meer u vangt. Een ideale pilker dus, 
bedoeld voor het jiggen tegen de stroming in.

Twister Set
60-delige twisterset

Code Inhoud
3185 999 60 delen
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Z67Z66 Z67Z66

Z-Sea Chromat Pil-
ker loodvrij

Een beproefde en gerespec-
teerde pilker, maar dan nu in 
een milieuvriendelijke, loodvrije 
versie. Mag niet in uw viskist 
ontbreken als u naar Noorwegen 
gaat.

Code Gewicht
3472 075 75 g

3472 100 100 g

3472 125 125 g

3472 150 150 g

3472 200 200 g

3472 250 250 g

3472 300 300 g

3472 400 400 g

3472 500 500 g

3472 600 600 g

Z-Sea Nordic Dan-
cer loodvrij

Een loodvrije pilker die veel 
waar biedt voor z’n geld en 
geleverd wordt met een al 
gemonteerde mak en een octo-
pus boven de dreg. Vangstga-
rantie!

Code Gewicht
3473 300 300 g

3473 400 400 g

3473 500 500 g

3473 600 600 g

Z-Sea Reef-Master

De naam spreekt boekdelen. Deze 
pilkervorm is waarschijnlijk de basis 
van waaruit alle andere pilkers 
zijn afgeleid. Vooral geschikt voor 
het vissen in diep water dat hard 
stroomt.

Code Gewicht Kleur
3478 300 300 g chroom

3478 400 400 g chroom

3478 500 500 g chroom

3478 600 600 g chroom

Pilkers

Z-Sea Kabeljauwmontage
1 Makk, hoofdlijn 0,80 mm, onderlijn 0,80 mm, 
trekkracht 40 kg. Voor de bootvisserij op kabel-
jauw, koolvis of pollak, om boven pilkers of 
shads te monteren. Wordt op een ronde spoel 
geleverd.

Code Lengte Kleur Inhoud Haakmaat Hoofdlijn Ø Breeksterkte
4770 001 100 cm zwart 1 stuks 6/0 0,80 mm 40 kg

4770 002 100 cm zelflichtgevend 1 stuks 6/0 0,80 mm 40 kg

4770 003 100 cm rood 1 stuks 6/0 0,80 mm 40 kg

4770 101 100 cm zwart 1 stuks 8/0 1,00 mm 50 kg

4770 102 100 cm zelflichtgevend 1 stuks 8/0 1,00 mm 50 kg

4770 103 100 cm rood 1 stuks 8/0 1,00 mm 50 kg

Z-Sea Koolvismontage
Drie kabeljauwlepels, hoofdlijn 0,80 mm, onderlijn 0,80 
mm, trekkracht 40 kg. Voor de bootvisserij op kabel-
jauw, koolvis of pollak, om boven pilkers of shads te 
monteren. Wordt op een ronde spoel geleverd.

Code Lengte Kleur Inhoud Haakmaat Hoofdlijn Ø Breeksterkte
4771 001 150 cm rood/zilver 1 stuks 6/0 0,80 mm 40 kg

Z-Sea Schelvismontage
Twee haken maat 7/0 waar u stukjes vis of garnalen op kunt 
prikken, lichtgevende lepel. Hoofdlijn 0,80 mm, onderlijn 0,80 
mm, trekkracht 40 kg. Voor de bootvisserij op schelvis, kabel-
jauw en koolvis. Wordt op een ronde spoel geleverd.

Code Lengte Inhoud Haakmaat Hoofdlijn Ø Breeksterkte
4771 002 190 cm 1 stuks 7/0 0,80 mm 40 kg

Z-Sea Heilbotmontage
Montage met twee haken: een 10/0 enkele haak en een 
4/0 dreg. Ideaal om volledige aasvissen mee aan te bieden. 
Hoofdlijn 1,2 mm, onderlijn 1,2 mm, trekkracht 65 kg. Voor de 
bootvisserij op heilbot en grote kabeljauw. Wordt geleverd op 
een ronde spoel.

Code Lengte Inhoud Haakmaat Hoofdlijn Ø Breeksterkte
4771 003 210 cm 1 stuks 10/0/4/0 1,20 mm 65 kg
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Z69Z68 Z69Z68

Z-Sea Lengmontage
Twee montages met telkens twee enkele haken maat 10/0 
en 7/0. Ideaal om aasvissen of stukjes vis mee aan te bie-
den. Hoofdlijn 1,2 mm, onderlijn 1,2 mm, trekkracht 65 
kg. Voor de bootvisserij op leng, lom en grote kabeljauw. 
Wordt geleverd op een ronde spoel.

Code Lengte Kleur Inhoud Haakmaat Hoofdlijn Ø Breeksterkte
4771 004 420 cm zelflichtgevend 1 stuks 7/0/10/0 1,20 mm 65 kg

Z-Sea Zeewolfmontage
Twee enkele haken maat 8/0 met daarop een rubberen octo-
pus. Ideaal om een stukje vis mee aan te bieden. Hoofdlijn 1 
mm, onderlijn 1 mm, trekkracht 50 kg. Voor de bootvisserij op 
zeewolf. Wordt geleverd op een ronde spoel.

Code Lengte Kleur Inhoud Haakmaat Hoofdlijn Ø Breeksterkte
4771 005 115 cm zelflichtgevend 1 stuks 8/0 1,00 mm 50 kg

Z-Sea Lommontage
Twee montages, telkens met een enkele haak maat 7/0 
met daarnaast een dreg 2/0. Ideaal om een stukje vis of 
een volledige aasvis mee aan te bieden. Hoofdlijn 1,2 mm, 
onderlijn 1,2 mm, trekkracht 65 kg. Voor de bootvisserij 
op lom, leng en grote kabeljauw. Wordt geleverd op een 
ronde spoel.

Code Lengte Kleur Inhoud Haakmaat Hoofdlijn Ø Breeksterkte
4771 006 280 cm zelflichtgevend 1 stuks 7/0/2/0 1,20 mm 65 kg

Z-Sea Heekmontage
Drie montages met een enkele haak 10/0 om met stukjes 
vis te vissen. Hoofdlijn 1 mm, onderlijn 1 mm, trekkracht 
50 kg. Voor de bootvisserij op heek. Wordt geleverd op 
een ronde spoel.

Code Lengte Kleur Inhoud Haakmaat Hoofdlijn Ø Breeksterkte
4771 007 330 cm zelflichtgevend 1 stuks 10/0 1,00 mm 50 kg

Onderlijnen

Z-Sea Roodbaarsmontage
Vijf montages met een enkele haak maat 7/0, met daarop een lichtgevende tube, 
waarmee u een stuk vis of een garnaal kunt aanbieden. Hoofdlijn 1 mm, onder-
lijn 1 mm, trekkracht 50 kg. Voor de bootvisserij op roodbaars. Wordt geleverd 
op een ronde spoel.

Code Lengte Kleur Inhoud Haakmaat Hoofdlijn Ø Breeksterkte
4771 008 500 cm zelflichtgevend 1 stuks 7/0 1,00 mm 50 kg

Z-Sea Sea Spin Leader
Onderlijn van een meter met een connector van hoge kwaliteit die u boven de 
pilker of shad kunt monteren. Wordt per twee geleverd op een ronde spoel.

Code Lengte Inhoud Hoofdlijn Ø Breeksterkte
4772 040 100 cm 2 stuks 0,80 mm 40 kg

4772 050 100 cm 2 stuks 1,00 mm 50 kg

4772 065 100 cm 2 stuks 1,20 mm 65 kg

zilver

Lengte Gewicht zilver
3,5 cm 2,5 g 3394 001
4 cm 3,5 g 3394 002

4,5 cm 7 g 3394 003
5 cm 10 g 3394 004

5,5 cm 14 g 3394 005
6,5 cm 21 g 3394 006
7 cm 28 g 3394 007

Laxus Blinker
De professionele lepel voor wie ver moet gooien. Met zijn compacte vorm 
vliegt hij perfect door de lucht, en tijdens het binnendraaien dwarrelt en draait 
hij verleidelijk rond dankzij de speciale vorm. Bij uitstek geschikt voor het vissen 
op baars. De Laxus is beschikbaar in gewichten van 2.5 tot 28 gram.
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Z71Z70 Z71Z70

natural

motor oil

blauw/zilver

green/silver/yellow

zwart/goud/rood

pink/silver/white

Bulben
De nieuwe Zebco Bulben inline-lepels zijn het beste bewijs dat nieuwe ontwikkelingen zoals ‘inline’ en ‘loodvrij’ niet noodzakelijkerwijs onaantrekkelijk kunstaas ople-
veren! Het kanaaltje binnenin is bekleed met teflon, zodat u zelfs met dunne lijnen geen angst hoeft te hebben voor beschadigingen. De lepel wordt ook geleverd met 
een kant-en-klare onderlijn in fluorocarbon en een carbonstaaldreg van hoge kwaliteit in de juiste maat. Natuurlijk is zeeforel het voornaamste doelwit van dit stukje 
vernuft, maar ook tonijn, zeebaars en zelfs roofblei kunnen er maar moeilijk vanaf blijven.

Gewicht Haakmaat Onderlijn Ø natural zwart/goud/rood blauw/zilver motor oil pink/silver/white green/silver/yellow
16 g 6 0,35 mm 3370 001 3370 002 3370 003 3370 004 3370 005 3370 006
24 g 4 0,35 mm 3370 101 3370 102 3370 103 3370 104 3370 105 3370 106
30 g 4 0,35 mm 3370 201 3370 202 3370 203 3370 204 3370 205 3370 206

Lepels

zwart/goud

goud/groen

wit/oranje

geel/zwart

koper

rainbow trout

rood/zwart

blauw/chartreuse

black shiner

king salmon

Impact Spoon
Klassieke kustlepel met een slank lichaam en een gebogen vorm. Hierdoor kan de visser het kunstaas ver werpen, maar tegelijkertijd heeft het een extreem interessante 
actie tijdens het binnendraaien.

Lengte Gewicht zwart/goud blauw/chartreuse koper goud/groen black shiner rainbow trout wit/oranje king salmon rood/zwart geel/zwart
9,5 cm 16 g 3391 001 3391 002 3391 003 3391 004 3391 005 3391 006 3391 007 3391 008 3391 009 3391 010
11 cm 25 g 3391 101 3391 102 3391 103 3391 104 3391 105 3391 106 3391 107 3391 108 3391 109 3391 110
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Z73Z72

goud

rood/zilver

zilver koper baars

Lengte Gewicht goud zilver koper baars rood/zilver
5,5 cm 6 g 3390 006 3390 106 3390 206
8 cm 16 g 3390 016 3390 116 3390 216 3390 316 3390 416

9,5 cm 22 g 3390 022 3390 122 3390 222 3390 322 3390 422
10 cm 30 g 3390 030 3390 130 3390 230 3390 330 3390 430
12 cm 45 g 3390 045 3390 145 3390 245 3390 345 3390 445

Classic Spoon
De klassieke altijd vangende lepel! Beschikbaar in drie standaardkleuren en meerdere gewichten, van de 6-grammer voor het lichte vissen op forellen tot de 45-gram-
mer waarmee u de snoeken uit diepe rivieren kunt belagen.

zilver/rood groen/zilver zwart/zilver rood/chartreuse

Lengte Gewicht zilver/rood groen/zilver zwart/zilver rood/chartreuse
7 cm 16 g 3389 016 3389 116 3389 216 3389 316

Weedy
Als het water dichtgegroeid is met wier en leliebedden, dan komt de Weedy lepel tot zijn recht. Aan deze beproefde en vertrouwde lepelvorm hebben wij twee stuk-
ken RVS-draad toegevoegd, die ervoor zorgen dat de lepel niet vastloopt in het groen. Nu kunt u de snoeken het leven zuur maken daar waar gewoon kunstaas niet 
durft te komen.

firetiger

bruin

rood/wit

zwart

roze

zilver

Maat Gewicht Actie firetiger rood/wit roze zilver bruin zwart
#1 3,5 g Zinkend 3329 001 3329 002 3329 003 3329 004 3329 005 3329 006
#2 6,5 g Zinkend 3329 101 3329 102 3329 103 3329 104 3329 105 3329 106
#3 8,0 g Zinkend 3329 201 3329 202 3329 203 3329 204 3329 205 3329 206
#4 14,5 g Zinkend 3329 301 3329 302 3329 303 3329 304 3329 305 3329 306
#5 18,5 g Zinkend 3329 401 3329 402 3329 403 3329 404 3329 405 3329 406
#6 22,5 g Zinkend 3329 501 3329 502 3329 503 3329 504 3329 505 3329 506

Waterwings River Spinner
Een spinner voor stromend water in moderne kleuren die haar waarde zeker bewezen heeft tijdens de testperiode. Uitstekende vangsten zijn gegarandeerd met deze 
spinner. Daar kun je zeker van zijn.

firetiger

bruin

rood/wit

zwart

roze

zilver

Maat Gewicht Actie firetiger rood/wit roze zilver bruin zwart
#1 2,5 g Zinkend 3330 001 3330 002 3330 003 3330 004 3330 005 3330 006
#2 3,5 g Zinkend 3330 101 3330 102 3330 103 3330 104 3330 105 3330 106
#3 5,5 g Zinkend 3330 201 3330 202 3330 203 3330 204 3330 205 3330 206
#4 6,5 g Zinkend 3330 301 3330 302 3330 303 3330 304 3330 305 3330 306
#5 10 g Zinkend 3330 401 3330 402 3330 403 3330 404 3330 405 3330 406
#6 13 g Zinkend 3330 501 3330 502 3330 503 3330 504 3330 505 3330 506

Waterwings Spinner
Een nieuwe spinner met een klassiek blad in zes moderne designs om tegemoet te 
komen aan elke situatie aan het water. De uitdagende actie verleidt alle roofvissen 
en levert gegarandeerd goede vangsten op.

Spinners
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Z75Z74

oranje/zwart

oranje/geel

blauw/groen

groen/blauw

roze/oranje

paars/wit

Lengte Gewicht Inhoud oranje/zwart blauw/groen roze/oranje paars/wit oranje/geel groen/blauw
11 cm 10 g 1 stuks 3459 001 3459 002 3459 003 3459 004 3459 005 3459 006

Waterwings Double Blade
Dat tandem-kunstaas niet alleen grote snoek oplevert is al lang duidelijk. Om die reden hebben we de nieuwe Double Blades in de meest succesvolle kleuren ontwik-
keld, voor de jacht op roofvis in ondiepe gedeelten van een water.

groen/rood

oranje/zilver

zilver/rood

blauw/zilver

Lengte Gewicht groen/rood zilver/rood oranje/zilver blauw/zilver
9,5 cm 3 g 3081 001 3081 101 3081 201 3081 301

12,0 cm 7 g 3081 002 3081 102 3081 202 3081 302
16,5 cm 13 g 3081 003 3081 103 3081 203 3081 303

Minnow Flyer
De beruchte dodelijke combinatie van een spinner met een rubberen vis. Alle 
vissen uit de salmonidenfamilie vinden deze combinatie onweerstaanbaar.

Harderspinner
Speciaal kunstaasje voor het vissen op harder. 4 gram.

Code Gewicht
3071 001 4 g

Harder Spinner
Speciaal ontwikkeld voor het vissen met natuurlijk aas op harder. Dit eenvou-
dige maar zeer effectieve ontwerp is een must voor zowel de nieuwkomer als 
meer ervaren hardervissers. Eenvoudig in gebruik en ook prima inzetbaar voor 
het vissen op bot.

Code Lengte Kleur Gewicht
3090 001 20 cm zilver 7 g

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

regenboog forel

Lengte Gewicht Actie firetiger red head brown trout regenboog forel sardine herring
50 mm 4,75 g Drijvend 3491 001 3491 002 3491 003 3491 004 3491 005 3491 006

Gitec Perch
Een compacte plug die zeer precies over grote afstanden geworpen kan worden, zelfs bij een sterke tegenwind. Werkt zeer goed op baars, maar ze levert ook vaak 
aanbeten op van snoek en snoekbaars.

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

regenboog forel

Lengte Gewicht Actie firetiger red head brown trout regenboog forel sardine herring
90 mm 9,90 g Drijvend 3492 001 3492 002 3492 003 3492 004 3492 005 3492 006

Gitec Zander
Het klassieke ontwerp heeft zich met grote regelmaat bewezen in de afgelopen jaren. De vorm van het lichaam imiteert de belangrijkste prooivis van grote snoekbaars 
en baars. Het kunstaas was ontworpen voor het vissen in de bovenste waterlagen en verleidt zijn slachtoffers met een uiterst verleidelijke actie.

Spinners
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Z77Z76

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

regenboog forel

Lengte Gewicht Actie firetiger red head brown trout regenboog forel sardine herring
160 mm 40,0 g Drijvend 3493 001 3493 002 3493 003 3493 004 3493 005 3493 006

Gitec Pike
Een uitstekende plug met een krachtige uitwerking op grote snoek. Het kunstaas lokt roofvissen met haar agressieve actie en de sublieme werpeigenschappen.

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

regenboog forel

Lengte Gewicht Actie firetiger red head brown trout regenboog forel sardine herring
40 mm 2,20 g Drijvend 3490 001 3490 002 3490 003 3490 004 3490 005 3490 006

Gitec Trout
Deze nieuwe plug maakt indruk met een verbazingwekkende actie in het water. De kleine visimitatie bleek op magische wijze attractief voor baars, kopvoorn en forel 
tijdens het uitgebreid testen ervan.

Pluggen

grass frog pool frog tree frog

Met een dubbele haak en 
anti-wierbescherming.

Lengte Gewicht grass frog pool frog tree frog
65 mm 19 g 3103 301 3103 302 3103 303

Top Frog
Coole imitatie van een kikker die in de viskist van eenieder hoort die graag met oppervlaktekunstaas op snoek of blackbass vist.

Trophy Spoon Season Set 1
Prijsgunstige set lepels voor zeeforel en zeebaars. Geschikt voor alle seizoenen!

Code Lengte Kleur Inhoud Actie
3082 997 6 cm mix 4 stuks Zinkend

Trophy Spoon Season Set 2
Prijsgunstige set lepels voor zeeforel en zeebaars. Geschikt voor alle seizoenen!

Code Lengte Kleur Inhoud Actie
3082 998 8 cm mix 4 stuks Zinkend
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Z79Z78

Spinner Assortiment forel/snoekbaars
Code
3610 005

Spinner Assortiment snoek/baars
Code
3610 006

Spinner Assortiment Long flex
Code
3610 010

Spinner Assortiment Black Killer
Code
3610 011

Kunstaassets

Spinner Assortiment Long Killer
Code
3610 012

Spinner Assortimentt Holo
Code
3610 001

Spinnerset Big
Code
3610 003

Spinnerset Sounder
Code
3610 004
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Spinner Assortiment Jig
Code
3610 002

Spinner Assortiment
30 spinners in een aantrekkelijk verkoopsdisplay. Ideale presentatie, die de 
aandacht van alle voorbijkomende klanten zal trekken. De spinners zijn ook 
individueel te koop.

Code
3610 032

Kunstaassets

Pole Float TP

Code Breekst.
5171 001 0,2 g

5171 002 0,4 g

5171 003 0,6 g

5171 004 0,8 g

5171 005 1,0 g

5171 006 1,25 g

5171 007 1,5 g

Pole Float BF

Code Breekst.
5172 001 0,5 g

5172 002 0,75 g

5172 003 1,0 g

5172 004 1,25 g

5172 005 1,5 g

5172 006 1,75 g

5172 007 2,0 g

5172 008 2,5 g

5172 009 3,0 g

5172 010 4,0 g

5172 011 5,0 g

5172 012 6,0 g

5172 013 8,0 g

Pole Float FF

Code Breekst.
5173 001 1,0 g

5173 002 1,5 g

5173 003 2,0 g

5173 004 3,0 g

5173 005 4,0 g

5173 006 5,0 g

5173 007 6,0 g

5173 008 8,0 g

5173 009 10,0 g

Dobber voor 
Roofvissen GF1
Code Breekst.
5174 001 3 g

5174 002 5 g

5174 003 8 g

Dobber voor 
Roofvissen GF2

Code Breekst.
5175 001 10 g

5175 002 20 g

5175 003 30 g

5175 004 40 g

Breeklicht-
dobber LF1

Code Breekst.
5176 001 3 g

5176 002 5 g

5176 003 8 g

5176 004 10 g

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3610002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3610032&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5171001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5171002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5171003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5171004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5171005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5171006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5171007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5172001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5172002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5172003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5172004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5172005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5172006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5172007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5172008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5172009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5172010&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5172011&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5172012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5172013&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5173001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5173002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5173003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5173004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5173005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5173006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5173007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5173008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5173009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5174001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5174002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5174003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5175001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5175002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5175003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5175004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5176001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5176002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5176003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5176004&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/


Z83Z82

Breeklicht-
dobber LF2

Code Breekst.
5177 001 5 g

5177 002 8 g

5177 003 10 g

5177 004 15 g

5177 005 20 g

Breeklicht-
dobber LF3

Code Breekst.
5178 001 10 g

5178 002 15 g

5178 003 20 g

5178 004 30 g

Breeklicht-
dobber LF4

Code Breekst.
5179 001 3 g

5179 002 5 g

5179 003 8 g

5179 004 10 g

Fine Trout TF
Code Breekst.
5194 001 2 g

5194 002 3 g

5194 003 4 g

5194 004 5 g

Sleep Bom-
betta Trout 
BO
Code Breekst.
5195 001 10 g

5195 002 15 g

5195 003 20 g

5195 004 25 g

Bottom 
detector TL
Code Breekst.
5196 001 6 g

5196 002 8 g

5196 003 10 g

5196 004 15 g

5196 005 20 g

5196 006 25 g

Breeklichtdobbers

Foreldobber 
TB
Code Breekst.
5197 001 3 g

5197 002 5 g

5197 003 7 g

Waggler 
loaded WF
Code Breekst.
5198 001 2 + 2 g

5198 002 4 + 2 g

5198 003 6 + 2 g

5198 004 8 + 2 g

5198 005 10 + 2 g

Waggler 
loaded LW
Code Breekst.
5156 001 1 + 0,6 g

5156 002 2 + 0,6 g

5156 003 3 + 0,6 g

5156 004 4 + 0,6 g

Stemmild 
schuifdobber

Code Breekst. Inhoud
5035 001 4 / 6 g 2 stuks

5035 002 5 / 8 g 2 stuks

Code Lengte Breekst.
5260 001 45 mm 11 g

5260 002 55 mm 15 g

5260 003 68 mm 22 g

5260 004 80 mm 30 g

5260 005 90 mm 45 g

5260 006 100 mm 68 g

5260 007 120 mm 94 g

Roofvisdobber
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Code Lengte Breekst.
5525 001 96 mm 6 g

5525 002 115 mm 10 g

5525 003 145 mm 15 g

Chrystal Voyager II 
dobber

allround kant en klare dobbermontage
Code Lengte Haakmaat Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø Breekst.
5585 001 7,00 m 16 0,12 mm 0,30 mm 0,75 g

5585 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g

5585 003 7,00 m 14 0,14 mm 0,12 mm 2 g

5585 004 7,00 m 12 0,16 mm 0,12 mm 4 g

Stillwater kant en klare dobbermontage
Code Lengte Haakmaat Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø Breekst.
5586 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g

5586 003 7,00 m 14 0,16 mm 0,12 mm 1,5 g

5586 004 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2 g

River kant en klare dobbermontage
Code Lengte Haakmaat Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø Breekst.
5587 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g

5587 003 7,00 m 14 0,16 mm 0,12 mm 1,5 g

5587 004 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2 g

5587 005 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 3 g

5587 006 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 4 g

allround kant en klare dobbermontage
Code Lengte Haakmaat Hoofdlijn Ø Onderlijn Ø Breekst.
5588 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g

5588 003 7,00 m 14 0,16 mm 0,12 mm 1,5 g

5588 004 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2 g

5588 005 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2,5 g

Roofvisdobbers

Tool Box Eco
Deze materiaalkist is compact maar toch ruim, zodat u er al uw haken, 
kunst-aasjes etc. in kwijt kunt. Het handige transparante deksel zorgt ervoor 
dat u kunt zien wat er in de doos zit zonder hem te moeten openmaken.

Code Breedte Hoogte Diepte Maat Kleur
8032 001 15 cm 17 cm 30 cm S groen

Tackle Boxen
Om al uw kleine spullen netjes en geordend te houden. Haken, montages, 
dobbers en kunstaas – voor alles is een plekje te vinden in deze kist, die heel 
stevig is en toch flexibel.

Code Compartimenten Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8020 000 2 30 cm 15 cm 15 cm 15,95

allround zitkoffer
Compact, zodat hij altijd in de auto past, maar toch ruim genoeg om alle 
essentiële spullen in op te bergen. Extreem robuust met slotjes en een 
draagriem, een opbergvak bovenaan en een groot opbergvak onderaan.

Code Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8023 001 34 cm 17 cm 37 cm 34,95

Mega Storer Tackle Box
Een praktische kist voor vistrips. Hij is voldoende groot om aas en materiaal in 
op te bergen, en u kunt er ook prima op gaan zitten. Gemaakt van schokbe-
stendig plastic.

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8023 010 42 cm 33 cm 38 cm 49,95
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groen

groen

groen groen

groen

Model Ø groen
Aasdoos 70 mm 8170 070
Aasdoos 90 mm 8170 090
Aasdoos 100 mm 8170 100

Worm Box S 85 mm 8174 001
Worm Box L 105 mm 8174 002

Aasbox

Pluggenbox

Transparente opbergdoos voor 
pluggen en pilkers. U kunt hem 
aan beide zijden volstoppen, 
zodat u extra plaats heeft. De 
interne onderverdeling in vakjes 
zorgt ervoor dat de haken van 
uw kunstaas niet meer met elkaar 
in de war raken.  Hij is gemaakt 
van schokbestendig materiaal dat 
bestand is tegen weekmakers in 
rubberen kunstaas en uitgerust 
met sterke slotjes.

Code Breedte Hoogte Diepte
8061 018 27 cm 17 cm 4,5 cm

Magnetische Hakenbox
Code Compartimenten Breedte Hoogte Diepte
8061 005 44 14,5 cm 11,5 cm 2 cm

Twisterbox
Code Compartimenten Breedte Hoogte Diepte
8061 002 5 18 cm 10 cm 3 cm

Accessoirebox
Code Compartimenten Breedte Hoogte Diepte
8061 003 5 18 cm 8 cm 3 cm

Voeremmers

Dubbelzijdige aasbox
Code Breedte Hoogte Diepte
8061 006 19 cm 11 cm 5 cm

Vario kunstaasbox S
Met flexibele interne compartimenten.

Code Breedte Hoogte Diepte
8061 025 20 cm 13,5 cm 4 cm

Vario kunstaasbox M
Met flexibele interne compartimenten.

Code Breedte Hoogte Diepte
8061 026 25 cm 17,5 cm 4 cm

Vario kunstaasbox L
Met flexibele interne compartimenten.

Code Breedte Hoogte Diepte
8061 009 36 cm 23 cm 5 cm

Inzetbaar gaas. Fileerplank met 
rubberen voeten.

Angling Bucket
Een slimme uitvinding voor slimme vissers. U kunt uw vangst rechtstreeks in de emmer leggen, maar ook op het deksel van de emmer, zodat u hem meteen kunt 
fileren. Het gaas in de emmer zorgt ervoor dat de vis kan uitdruppen zonder in zijn eigen vocht te liggen. Met zijn afmetingen van 51x25x27 cm is deze emmer groot 
genoeg voor de meeste vissoorten. Met fileerplank en gaas.

Code Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8514 006 51 cm 25 cm 27 cm 49,95

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8170070&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8170090&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8170100&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8174001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8174002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8061018&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8061005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8061002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8061003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8061006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8061025&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8061026&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8061009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8514006&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/


Z89Z88

Aasvisemmer
Met inzet uit gaas

Code Inhoud
8126 000 7 l

Z-Sea Rig Winder Box
Praktische opbergdoos voor zeemontages en onderlijnen. 3x5 EVA-klosjes inbe-
grepen.

Code Breedte
8061 021 44 cm

Onderlijnwikkelaar, recht

Code Breedte Hoogte Diepte Inhoud Kleur
6783 005 55 mm 150 mm 14 mm 6 stuks zwart/geel

6783 006 60 mm 150 mm 8 mm 9 stuks zwart/geel

Ronde onderlijnbox
Box met 12 ronde klosjes van neopreen om montages netjes in te transporte-
ren. Schokbestendig plastic.

Code Ø Breedte
8061 015 5,5 cm 20 cm

Aasvisemmers

Platte onderlijnbox
Box met 8 ronde klosjes van neopreen om montages netjes in te transporteren. 
Schokbestendig plastic.

Code Breedte Hoogte
8061 016 20 cm 11,5 cm

Pulsator 2-Speed

Krachtige zuurstofpomp met twee snelheden, om 
levend aas mee te vervoeren. Batterijen: 1x C (niet 
inbegrepen)

Code
9912 001

Multi-Pulsator 2-Speed

Aangepaste versie van onze populaire zuurstof-
pomp met twee snelheden. Deze versie kunt u 
niet alleen met twee C-batterijtjes laten werken 
(niet meegeleverd), maar ook aansluiten op het 
elektriciteitsnet (220 V) of op de sigarettenaan-
steker van de auto (12 V). Batterijen: 2x C (niet 
inbegrepen)

Code Adv. pr. €
9912 002 44,95

Dobberdoos
Aanpasbare lengte.

Code Lengte Ø
8081 001 33 - 49 cm 3,5 cm

8081 002 35 - 53 cm 5 cm

8081 003 40 - 59 cm 7 cm
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Pro Staff Chair DX
De Mercedes onder de vouwstoelen. Extreem kwalitatief afgewerkt met een 
extra hoge rugsteun, waar ook uw hoofd tegen leunt. Met twee houders voor 
drankjes, in elke leuning één. Het frame is gecoat met poeder en daardoor zeer 
duurzaam. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
9984 001 48 cm 52 cm 82 cm 39,95

Pro Staff Chair Supreme
Ultrastevige vouwstoel met sterke poten en voetplaten, zodat hij niet in zach-
ter grond wegzakt. Extreem kwalitatief afgewerkt. Met een houder voor een 
drankje. Het frame is gecoat met poeder en daardoor zeer duurzaam. Materi-
aal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
9984 002 42 cm 54 cm 65 cm 63,95

Pro Staff Chair SX
Ultrastevige vouwstoel met een bijzonder robuust ovalen frame. Extreem kwa-
litatief afgewerkt, met comfortabele armleuningen. Het frame is gecoat met 
poeder en daardoor zeer duurzaam. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
9984 003 41 cm 54 cm 62 cm 33,95

Pro Staff Chair BS
Een beproefd en ontzettend populair model stoel, dat in geen tijd opgezet 
kan worden. Met een houder voor een drankje in de armleuning. Het frame is 
gecoat met poeder en daardoor zeer duurzaam. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
9984 004 42 cm 58 cm 55 cm 21,95

Pro Staff Chair FG
Platte stoel met een goed geventileerde setting. Ook perfect voor bezoekjes 
aan het strand etc. Een verbazingwekkend comfortabel stoeltje. Het frame is 
gecoat met poeder en daardoor zeer duurzaam. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
9984 005 41 cm 58 cm 59 cm 33,95

Pro Staff Chair Mini
Een kleine stoel met pluspunten die u misschien niet meteen opmerkt. Ondanks 
zijn compacte formaat, waarmee u tijdens het transport veel bespaart op 
gewicht en plaats, is deze stoel zeer comfortabel. Ideaal voor het struinende 
vissen. Het frame is gecoat met poeder en daardoor zeer duurzaam Materiaal: 
100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
9984 006 34 cm 32 cm 37 cm 14,95

Pro Staff Day Walker
Als u op zoek bent naar een compacte maar toch zeer snel op te zetten stoel, 
dan is dit beslist de allerbeste keuze. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Adv. pr. €
9984 007 38 cm 38 cm 9,95

Pro Staff RH Chair
Comfortabele stoel met een geïntegreerde hengelsteun die tot drie hengels kan 
bevatten. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
9984 008 26 cm 32 cm 73 cm 17,95

Stoelen
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Pro Staff BP Chair
Onze allerlichtste stoel, waarin u toch veel spullen kwijt kunt. Materiaal: 100% 
Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
9984 009 34 cm 33 cm 41 cm 19,95

Tackle Cart
Lichte kar voor zitkisten, dozen en tassen. Zelfs lange wandelingen op weg 
naar de stek worden een stuk plezieriger nu!

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Adv. pr. €
8702 002 40 cm 31 cm 1 m 4,5 kg 49,95

Pro Staff strandkar
De Zebco Pro Staff Beach Trolley is zowel een ingenieus hulpmiddel om uw 
spullen te transporteren als een comfortabel zitje voor de strandvisser. Het 
frame is gemaakt van roestvrij, lichtgewicht aluminium en laat zich eenvoudig 
en zonder gereedschap compact opvouwen. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Adv. pr. €
8700 001 45 cm 69 cm 104 cm 4,70 kg 89,95

Z-Sea Strandkar wielenset
Extra breed om extra grote strandwielen op te monteren.

Code Breedte Adv. pr. €
8790 001 27 cm 7,95

Z-Sea Strandkar wiel

Ultrabrede ballonwielen voor het strand of ruig terrein. De diameter van de as 
is 2,3 cm, wat betekent dat ze zeker niet op elke trolley passen. Verstelstukken 
(niet inbegrepen) kunnen dus noodzakelijk zijn.

Code Ø Breedte Adv. pr. €
9799 001 27 cm 17 cm 99,95

Nylon paraplu
Gemiddeld geprijsde paraplu met een diameter van 45 inch, gemaakt van 210 D Nylon. Diameter in open toestand: 2.20m. Kan in een hoek van 45º en van 90º wor-
den geknikt.

Code Ø Adv. pr. €
9973 220 2,20 m 39,95

Brollies & paraplu's
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Nylon Camou paraplu
Populaire visparaplu in een moderne en discrete camouflagekleur. Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat

Code Ø Adv. pr. €
9973 221 2,20 m 37,95

Nylon Camou Stormparaplu
Populair paraplutentje in een moderne en discrete camouflagekleur. Materiaal: 
100% Nylon Polychloride gecoat

Code Ø Gewicht Adv. pr. €
9974 253 2,20 m 2,6 kg 57,95

Grondsteun voor paraplu
Code Lengte Adv. pr. €
9974 999 34 cm 7,95

De rits gaat rond om 
rond

Stormparaplu
Standaardparaplu met afneembare zijkanten. Vensters aan beide 
zijden, steel in de hoogte verstelbaar. Geleverd met touwen en 
tentharingen in een stoffen zak. Materiaal: 100% Nylon Polychlo-
ride gecoat

Code Ø Gewicht Adv. pr. €
9974 250 2,50 m 2,6 kg 69,95

9974 252 2,20 m 2,6 kg 59,95

Speed Brolly
Brolly die in een oogwenk opgezet kan worden. Met verzegelde 
naden en twee stormpoles inbegrepen. Materiaal: 210 D Nylon. 
Materiaal: 100% Nylon

Code Breedte Hoogte Diepte Gewicht Adv. pr. €
9976 002 200 cm 136 cm 148 cm 2,70 kg 99,95

Brollies & paraplu's
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Pro Staff Lure Bag
De Zebco Pro Staff serie tassen maakt indruk met het ultramoderne ontwerp en 
de eerste klas afwerking tegen een aantrekkelijke prijs. De Lure Bag biedt een 
praktische oplossing voor het opbergen van groot kunstaas, pluggen, pilkers en 
dergelijke. Transparant, robuust PVC materiaal met 20 kokers om kunstaas in 
op te bergen. Materiaal: 100% Polychlorid

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Adv. pr. €
8407 020 21 cm 36 cm 9 cm 0.54 kg 29,95

Pro Staff Shoulder Bag Street
De Zebco Pro Staff serie tassen maakt indruk met het ultramoderne ontwerp en 
de eerste klas afwerking tegen een aantrekkelijke prijs. Die Shoulder Bag Street 
is de ideale begeleider voor de  den Streetfisher en de visser, die even snel wil 
vissen. Wordt geleverd met 1 box. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Adv. pr. €
8407 021 21 cm 17 cm 21 cm 0,92 kg 26,95

Pro Staff Shoulder Bag Spin
De Zebco Pro Staff serie tassen maakt indruk met het ultramoderne ontwerp en 
de eerste klas afwerking tegen een aantrekkelijke prijs. De grotere versie van de 
Shoulder Bag Street, twee-vaks inclusief een Tackle Box voor meer pakruimte. 
Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Adv. pr. €
8407 022 33 cm 32 cm 9 cm 0,66 kg 29,95

Pro Staff Handle Bag
De Zebco Pro Staff serie tassen maakt indruk met het ultramoderne ontwerp 
en de eerste klas afwerking tegen een aantrekkelijke prijs. Een kleine, handige 
tas die samengevouwen kan worden zodat ze in elke rugzak past. Inclusief drie 
dozen voor kleine accessoires of spinners. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Adv. pr. €
8407 023 31 cm 21 cm 9 cm 1,03 kg 37,95

Pro Staff All In Carry All
De Zebco Pro Staff tassenserie maakt indruk met zijn ultramoderne ontwerp 
en eersteklas afwerking, en dat voor gemiddelde prijzen. In de All in Carryall 
kunt u vijf kleine materiaaldoosjes opbergen (meegeleverd). Met een rits en een 
handvat. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8407 001 29 cm 22 cm 21 cm 39,95

Pro Staff Uni Tackle Keeper Bag
De Zebco Pro Staff tassenserie maakt indruk met zijn ultramoderne ontwerp en 
eersteklas afwerking, en dat voor gemiddelde prijzen. De Uni Tackle Keeper kan 
een grote en twee kleine materiaaldoosjes bevatten (meegeleverd). Materiaal: 
100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8407 002 37 cm 18 cm 24 cm 34,95

Pro Staff Rig and Tool Bag
De Zebco Pro Staff tassenserie maakt indruk met zijn ultramoderne ontwerp en 
eersteklas afwerking, en dat voor gemiddelde prijzen. De Rig & Tool Bag heeft 
twee hoofdcompartimenten. Met ritsen en handvat. U kunt de tas ook aan de 
reling vastklikken. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8407 004 21 cm 14 cm 7 cm 13,95

Pro Staff Rig and Lure Bag
De Zebco Pro Staff tassenserie maakt indruk met zijn ultramoderne ontwerp 
en eersteklas afwerking, en dat voor gemiddelde prijzen. De Rig & Lure Bag 
heeft een hoofdcompartiment en inzetten waarin u kunstaas kwijt kunt, en een 
compartiment voor een doosje kleinmateriaal (doosjes meegeleverd). Met rits 
en handvat. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8407 005 30 cm 16 cm 20 cm 29,95

Tassen
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Pro Staff Rig Bag Pro
De Zebco Pro Staff tassenserie maakt indruk met zijn ultramoderne ontwerp en 
eersteklas afwerking, en dat voor gemiddelde prijzen. In de Rig Bag Pro kunt 
u montages opbergen in afzonderlijke mappen. Met een drukknop. Materiaal: 
100% Polyester

Code Lengte Breedte Adv. pr. €
8407 006 24 cm 17 cm 9,95

Pro Staff Uni Tackle Bag
De Zebco Pro Staff tassenserie maakt indruk met zijn ultramoderne ontwerp en 
eersteklas afwerking, en dat voor gemiddelde prijzen. De Uni Tackle Bag is een 
veelzijdige tas waarin u montages in afzonderlijke mappen kunt opbergen en 
kleinmateriaal in een klein doosje (meegeleverd). Met rits en handvat. Materi-
aal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8407 007 22 cm 11 cm 16 cm 21,95

Pro Staff Deluxe Carry All
De Zebco Pro Staff tassenserie maakt indruk met zijn ultramoderne ontwerp en 
eersteklas afwerking, en dat voor gemiddelde prijzen. De Deluxe Carryall kan 
vier dozen kleinmateriaal bevatten (meegeleverd). Met drie extra zakken, een 
draagriem, ritsen en een handvat. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8407 008 41 cm 25 cm 20 cm 46,95

Pro Staff Colossus Bag
De Zebco Pro Staff tassenserie maakt indruk met zijn ultramoderne ontwerp en 
eersteklas afwerking, en dat voor gemiddelde prijzen. De Colossus Carryall is 
een gigantische opbergtas met drie vakken voor kleinmateriaal, ritsen en een 
handvat. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8407 013 67 cm 31 cm 35 cm 41,95

Pro Staff Lure and Rig Wallet
De Zebco Pro Staff tassenserie maakt indruk met zijn ultramoderne ontwerp en 
eersteklas afwerking, en dat voor gemiddelde prijzen. De Lure & Rig Wallet is 
een tas waarin u kunstaas en kleinmateriaal makkelijk kwijt kunt. Met een rits. 
Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Adv. pr. €
8407 009 29 cm 20 cm 12,95

Pro Staff Tele Rod Bag
De Zebco Pro Staff tassenserie maakt indruk met zijn ultramoderne ontwerp en eersteklas afwerking, en dat voor gemiddelde prijzen. Tele Rod Bags zijn betrouwbare 
foedralen voor telescopische hengels, met twee hoofdcompartimenten en een aantal extra vakken waarin u bijvoorbeeld uw landingnet kwijt kunt en klein spullen. Met 
ritsen, snaps en schouderriemen. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8407 010 1,20 m 25 cm 32 cm 45,95

8407 011 1,30 m 25 cm 32 cm 47,95

8407 012 1,50 m 31 cm 32 cm 49,95

Tassen
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Pro Staff foudraal voor één hengel
De Zebco Pro Staff tassenserie maakt indruk met zijn ultramoderne ontwerp en eersteklas afwerking, en dat voor gemiddelde prijzen. De Single Rod Bags zijn betrouw-
bare foedralen met één hoofdcompartiment en een uitsparing waarin u een gemonteerde hengel kwijt kunt. Met rits en schouderriemen. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Adv. pr. €
8407 014 1,50 m 19,95

8407 015 1,70 m 21,95

8407 016 1,90 m 22,95

Pro Staff foudraal voor Tele Float
De Zebco Pro Staff tassenserie maakt indruk met zijn ultramoderne ontwerp en eersteklas afwerking, en dat voor gemiddelde prijzen. De Tele Float Rod Bags zijn 
betrouwbare foedralen met twee en drie hoofdcompartimenten en uitsparingen, waarin u hengels met molens kwijt kunt. Met rits en schouderriemen. Materiaal: 
100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8407 017 1,65 m 35 cm 18 cm 32,95

8407 018 1,65 m 40 cm 18 cm 38,95

allround tas
Veelzijdige  tas met twee bijkomende zakken aan de buitenkant. Een handige 
tas voor vakantietripjes. Beschikbaar in diverse formaten, zodat er voor elk wat 
wils is. Materiaal: 100% Nylon

Code Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8420 002 39 cm 24 cm 24 cm 13,95

8420 003 49 cm 28 cm 28 cm 15,95

Lure Bag
De Zebco Lure Bag is een schoudertas waarin drie kunstaasdozen passen. Zo 
kunt u al uw kunstaas netjes opbergen. Materiaal: 100% Nylon

Code Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8420 024 36 cm 26 cm 26 cm 40,95

Schoudertas
Materiaal: 100% Nylon

Code Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8420 022 38 cm 12 cm 30 cm 17,95

Viskorf
Materiaal: 100% Nylon

Code Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8420 023 39 cm 20 cm 19 cm 21,95

Tassen
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Standaard foedraal
Hengeltas waarin u tot vier opgetuigde hengels kwijt 
kunt. Een bijkomend compartiment aan de buitenkant 
biedt plaats aan een paraplu en schepnet. De draagrie-
men zijn extra stevig. Materiaal: 100% Nylon

Code Lengte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8420 007 100 cm 15 cm 24 cm 19,95

8420 008 125 cm 15 cm 24 cm 20,95

8420 009 150 cm 15 cm 24 cm 23,95

8420 010 165 cm 15 cm 24 cm 26,95

Foedraal
Voor het transporteren van individuele hengels. Materiaal: 100% Nylon

Code Lengte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8420 004 125 cm 10 cm 8 cm 10,95

8420 005 150 cm 10 cm 8 cm 10,95

8420 006 170 cm 10 cm 8 cm 11,95

Foedraal voor telescopen
Veel afzonderlijke compartimenten, ideaal voor het veilige transport van uw delicate telescopische hengels 
(zoals bijvoorbeeld lichte Bolognese-hengels) naar de waterkant. Ruim en toch comfortabel om te dragen. 
Materiaal: 100% Nylon

Code Lengte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8420 011 135 cm 26 cm 27,5 cm 29,95

8420 012 150 cm 26 cm 27,5 cm 32,95

Draagriem voor 
rugzak

Draagriem voor rugzak

Z-Sea Foedraal voor strandhengels
Uitstekende kwaliteit voor een onklopbare prijs. Met een speciale ruimte voor de molens, die zelfs groot genoeg is voor grote strandmolens. Materiaal: 100% Nylon

Code Lengte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8420 013 175 cm 23 cm 27 cm 34,95

Universal Tackle Carrier
Extreem ruime tas waarin u hengels, hengelsteunen, klein materiaal en nog veel meer kwijt kunt. Materiaal: 100% Nylon

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8420 030 135 cm 40 cm 20 cm 46,95

8420 031 165 cm 40 cm 20 cm 47,95

Foedralen
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Onderlijnmap Set
Professionele set voor strand-, kunstaas- en karpervissen. Materiaal: 100% 
Nylon

Code Breedte Hoogte Adv. pr. €
8420 019 34 cm 23 cm 12,95

Medium onderlijnmap
Materiaal: 100% Nylon

Code Breedte Hoogte Adv. pr. €
8420 018 12 cm 16 cm 2,99

Z-Sea Reling hengelsteun
Beschermt hengels en zet ze stevig vast onder de hoek die u bepaalt. Materi-
aal: 100% Nylon

Code Breedte Hoogte Adv. pr. €
8420 020 19 cm 6 cm 2,99

Hengelklittenband
Ideaal om hengels mee te vervoeren. Materiaal: 100% Nylon

Code Breedte Hoogte Adv. pr. €
8420 021 18 cm 4 cm 1,99

Duraframe Landing Net
Sterk landingsnet met een robuust duraluminium frame. De ergonomische druk-
knop zorgt er voor dat het landingsnet zonder problemen samengeklapt kan 
worden.

Code Lengte Breedte Hoogte Delen Tr.-Lengte Mesh Adv. pr. €
7080 175 1,75 m 50 cm 50 cm 2 0,65 cm 15 x 8 mm 15,95

7080 200 2,00 m 50 cm 50 cm 3 0,76 cm 15 x 8 mm 15,95

7080 250 2,50 m 60 cm 60 cm 3 0,78 cm 15 x 8 mm 18,95

7080 300 3,00 m 60 cm 60 cm 2 0,82 cm 15 x 8 mm 19,95

Metal Power Landing Net
Volledig metalen systeem van samenklappen, sterk aluminium frame en met 
rubber gecoat, sneldrogend mesh materiaal met mazen van zes millimeter – het 
power landingsnet in de Zebco range.

Code Lengte Breedte Hoogte Delen Tr.-Lengte Mesh Adv. pr. €
7081 175 1,75 m 50 cm 50 cm 2 0,68 cm 6 x 6 mm 31,95

7081 200 2,00 m 60 cm 60 cm 2 0,76 cm 6 x 6 mm 32,95

7081 250 2,50 m 60 cm 60 cm 2 0,78 cm 6 x 6 mm 39,95

De Luxe Telescopisch landingsnet
• Zeer sterke steel in aluminium met een achthoekig profiel 
• Rubberen handvat en riemclip 
• Sterk aluminium frame (6mm Ø)
• Metalen vouwmechanisme 
• Maaswijdte 6mm
• Sneldrogend net 
• De twee- of driedelige steel kan op elke lengte worden afgesteld.

Code Lengte Breedte Hoogte Diepte Delen Tr.-Lengte Mesh Adv. pr. €
7026 150 1,50 m 60 cm 50 cm 60 cm 2 0,60 m 6 x 6 mm 19,95

7026 180 1,80 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,70 m 6 x 6 mm 19,95

7026 200 2,00 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,76 m 6 x 6 mm 20,95

7026 250 2,50 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,78 m 6 x 6 mm 20,95

7026 300 3,00 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,82 m 6 x 6 mm 23,95

Telescopisch rubberen landingsnet
Het landen van een vis is een van de essentiële hoogtepunten van onze hobby, 
maar kan frustrerend zijn als de haak in het net vastraakt. Met het met rubber 
beklede Tele Rubber Net kunnen haken in een wip losgemaakt worden als dat 
gebeurt, zodat de visser zich volledig op de vis kan concentreren.

Code Lengte Breedte Hoogte Diepte Delen Tr.-Lengte Mesh Adv. pr. €
7034 160 1,60 m 50 cm 50 cm 50 cm 2 0,70 m 10 x 10 mm 23,95

7034 190 1,90 m 50 cm 50 cm 50 cm 2 0,85 m 10 x 10 mm 23,95

7034 210 2,10 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 0,71 m 10 x 10 mm 26,95

7034 240 2,40 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 0,81 m 10 x 10 mm 28,95

7034 270 2,70 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 0,91 m 10 x 10 mm 28,95

7034 300 3,00 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 1,01 m 10 x 10 mm 29,95

Landingsnet
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Wide Mesh telescopisch landingsnet
Door zijn grote maaswijdte is dit net bij uitstek geschikt voor het vissen op rivie-
ren 
• Zeer sterke steel in aluminium met een achthoekig profiel 
• Rubberen handvat en riemclip 
• Sterk aluminium frame (6mm Ø)
• Betrouwbaar vouwmechanisme 
• Maaswijdte 8 mm
• Sneldrogend net 
• De tweedelige steel kan op elke lengte worden afgesteld.

Code Lengte Breedte Hoogte Diepte Delen Tr.-Lengte Mesh Adv. pr. €
7027 140 1,40 m 60 cm 50 cm 50 cm 2 0,58 m 8 x 8 mm 13,95

7027 175 1,75 m 60 cm 50 cm 50 cm 2 0,70 m 8 x 8 mm 14,95

7027 200 2,00 m 60 cm 50 cm 60 cm 2 0,80 m 8 x 8 mm 15,95

7027 250 2,50 m 60 cm 50 cm 60 cm 2 1,05 m 8 x 8 mm 17,95

7027 300 3,00 m 70 cm 60 cm 60 cm 3 1,05 m 8 x 8 mm 25,95

Trout Gripper
Drijvend waadnet met een verfijnde kurken handgreep.

Code Lengte Ø Gewicht Mesh Adv. pr. €
7099 001 0,75 cm 55 cm 240 g 5 x 5 mm 9,95

Vijvernet
Klein net waarmee u bladeren of rommel uit uw tuinvijver kunt scheppen. Stevi-
ge telescopische steel in aluminium. Fijnmazig.

Code Lengte Breedte Hoogte Tr.-Lengte Mesh Adv. pr. €
7038 200 2,00 m 25 cm 17,5 cm 1,15 m 3 x 3 mm 9,95

Landing Net Head
Ultralicht landingsnet met zes millimeter PVC mesh materiaal.

Code Breedte Hoogte Maat Mesh
7190 001 40 cm 50 cm M 6 x 6 mm

7190 002 45 cm 55 cm L 6 x 6 mm

leefnetten
Dankzij het stabiele ont-
werp en een maasgrootte 
van 6 mm kan dit leefnet 
zowel in zoet als in zout 
water worden gebruikt.

Code Lengte Ø Mesh Adv. pr. €
7004 060 0,60 m 35 cm 6 x 6 mm 4,95

7004 090 0,90 m 35 cm 6 x 6 mm 5,95

7004 120 1,20 m 35 cm 6 x 6 mm 6,95

Code Ø Hoogte Mesh Adv. pr. €
7009 001 35 cm 40 cm 10 x 10 mm 12,95

IJzeren leefnet, ovaal

Blijft vanzelf staan.

Code Ø Hoogte Mesh Adv. pr. €
7009 002 33 cm 45 cm 12 x 12 mm 14,95

IJzeren leefnet, rond

Landingsnetkoppen

Aasvis- en krabbenfuik
Vissers die hun eigen aasvissen en krabben willen vangen, zullen onder de 
indruk zijn van dit net. Uw prooi kan op twee manieren naar binnen komen, 
maar niet weer ontsnappen. Het aas zit in een klein tasje, dat dichtgaat met 
een rits, zodat het bewaard wordt zonder dat het opgegeten raakt.

Code Model Lengte Ø Mesh Adv. pr. €
7001 001 rond 60 cm 30 cm 5 x 5 mm 8,95

Aasvis- en krabbenfuik
Vissers die hun eigen aasvissen en krabben willen vangen, zullen onder de 
indruk zijn van dit net. Uw prooi kan op twee manieren naar binnen komen, 
maar niet weer ontsnappen. Het aas zit in een klein tasje, dat dichtgaat met 
een rits, zodat het bewaard wordt zonder dat het opgegeten raakt.

Code Model Lengte Ø Mesh Adv. pr. €
7001 002 vierkant 44 cm 26 4 x 4 mm 5,95
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Kruisnet met afdichting
Met extra hoge randen. Bij uitstek geschikt om snel zwemmende aasvisjes in 
vast te houden, die er nu eenmaal van houden om op het allerlaatste moment 
nog uit het net te glippen. Dankzij de randen lukt dat hen niet meer.

Code Lengte Breedte
7515 004 100 cm 100 cm

Kruisnet
Met opvouwbaar frame, maaswijdte: 5 mm.

Code Lengte Breedte
7515 001 100 cm 100 cm

Cool Sinking Stick
Extreem stevige stok van glasvezel in drie delen. Ook bruikbaar als schep-
netsteel als u het oogje verwijdert.

Code Lengte Adv. pr. €
7144 300 3,00 m 31,90

Gaf, tweedelig
Gepunte gaf met een RVS haak en een special hoesje van siliconen om de punt 
tijdens het transport af te dekken. De tweedelige steel is van aluminium en 
telescopisch.

Code Lengte Adv. pr. €
7051 001 1,50 m 21,95

Deluxe gimbal
Ondersteunt uw hengel tijdens de dril van een vis  Zeer robuust plastic, sterke 
riem, met een draaiende basis waarin de kruisvormige onderkant van een hen-
gel past.

Code Adv. pr. €
7052 002 19,95

Karpervissen is meer dan alleen een 
vismethode. Karpervissen is een 
levensstijl. Leven in de natuur en de 
natuur beleven. Ruiken, proeven, 
horen, voelen. Z-Carp biedt precies 
die artikelen die je nodig hebt om 
puur van de karpervisserij te kunnen 
genieten. Doordachte producten  
zonder uitbundige versieringen en 
dat voor een onverslaanbare prijs/
kwaliteitsverhouding. Z-Carp, kan 
door iedereen beleefd worden.

Electronische beetmelder
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Z-Carp™ ZC300
De ZCarp ZC serie is een speciaal ontworpen range aan hengels voor nieuw-
komers of incidentele karpervissers die hun waarde bij het presenteren van 
het aas in de testperiode meer dan eens bewezen hebben. Ze bleken ook te 
beschikken over indrukwekkende drileigenschappen waartegen zelfs grote 
karpers het af moesten leggen.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16020 300 Z-Carp™ ZC300 3,00 m / 10,00 ' 2 3 lbs 1,50 m 315 g 44,95

16020 360 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12,00 ' 2 2,75 lbs 1,80 m 345 g 47,95

16020 361 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12,00 ' 2 3 lbs 1,80 m 350 g 49,95

Z-Carp™ Tele
De ZCarp Tele serie is een speciaal ontworpen range aan hengels voor nieuw-
komers of incidentele karpervissers. Hoewel de beperkte afmetingen tijdens 
het transport een belangrijk onderdeel van het ontwerp zijn, zijn we geen 
compromis aangegaan als het gaat om de werp- en drileigenschappen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16021 360 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12,00 ' 6 2,75 lbs 1,23 m 285 g 49,95

16021 361 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12,00 ' 6 3 lbs 1,23 m 300 g 54,95

Z-Carp™ BR60
De ZCarp BR 60 is speciaal ontworpen voor de nieuw-
komers in karpervissen en ze maakt indruk met de nette 
verdeling van de lijn op de spoel en de uiterst soepele wer-
king. De werpmolen wordt geleverd met een reservespoel, 
waardoor de sportvisser snel kan reageren op wisselende 
omstandigheden door van spoel te wisselen.

Technische specificaties
 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Compact molenhuisdesign
 · Fijn instelbare slip voorop
 · Fijn instelbaar vrijloopsysteem
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Lichtlopend binnenwerk met nauwkeurige lijnopspoeling
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · Reservespoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Passende reservespoelen vindt u in onze online shop.

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0390 060 Z-Carp™ BR60 200 / 0,40 4,9:1 62 cm 5 6 kg / 12 lbs 476 g 39,95

Run control
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Z-Carp™ Bite Alarm
De ZCarp Bite Alarm is een elektronische beetverklikker in een stijlvol ontwerp 
en met een goede prijs-kwaliteit verhouding. Ze concurreert met veel van de 
duurdere broeders op de markt wanneer het gaat om betrouwbaarheid en 
stroomverbruik. Beschikbaar in verschillende kleuren. Batterijen: 1x 9V (niet 
inbegrepen)

Code Gewicht Inhoud Kleur Adv. pr. €
6815 001 84 g 1 stuks rood 15,95

6815 002 84 g 1 stuks groen 15,95

6815 003 84 g 1 stuks geel 15,95

6815 004 84 g 1 stuks blauw 15,95

Triton AX beetindicator
Kenmerken: waterafstotend · Volume en toon zijn regelbaar · Zeer goed zicht-
bare LEDS · Aansluiting voor één uitbreiding · Mat afgewerkt in materiaal dat 
zacht aanvoelt · Uitstekende speaker · Stabiel schroefdraad. Batterijen: 1x 9V 
(niet inbegrepen)

Code Gewicht Adv. pr. €
6805 018 85 g 14,95

Z-Carp™ Rodpod
De ZCarp Rodpod is een eenvoudige, lichtgewicht rodpod die compact opge-
borgen kan worden. Geschikt voor nieuwkomers en ervaren sportvissers. Wordt 
geleverd met drie hoge kwaliteit rubber hengelhouders. Draai je elektronische 
beetverklikkers er op en je rodpod is klaar voor gebruik.

Code Lengte Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8481 001 80 cm 50 cm 60 cm mat zwart 24,95

Z-Carp™ Rodrest
Code Lengte Breedte Inhoud Kleur
1899 001 6 cm 4 cm 2 stuks mat zwart

Inhoud rood groen geel blauw
1 stuks 6820 001 6820 002 6820 003 6820 004

Z-Carp™ Climber

Buzzer Bar Set, 2 hengels
Code Lengte Adv. pr. €
8200 020 20 cm / 25 cm 18,95

Z-Carp™ Buzzerbar
Code Lengte Kleur Adv. pr. €
8230 001 16 cm mat zwart 9,95

8230 002 32 cm mat zwart 14,95

Code Lengte Kleur
1897 001 60 - 100 cm mat zwart

1897 002 90 - 160 cm mat zwart

Z-Carp™ Bankstick

Z-Carp™ Compact Unhooking Mat
Een lichte en functionele onthaakmat. Ondanks zijn lage prijs is hij voorzien van 
een knie gedeelte. Een perfect stuk uitrusting, niet alleen voor de beginnende 
karper visser,  ook de ervaren karper visser die graag compact en instant vist zal 
deze onthaakmat weten te waarderen.

Code Lengte Breedte Adv. pr. €
8542 001 115 cm 100 cm 24,95

Swingers

rood

geel

groen

blauw
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Z-Carp™ Boilie Drill
Code Lengte Inhoud Kleur
6689 001 5,5 cm 1 stuks geel

Z-Carp™ Boilie Neede
Code Lengte Inhoud Kleur
6686 001 5,5 mm 1 stuks groen

Z-Carp™ Splicing Needle
Code Lengte Inhoud Kleur
6687 001 6,5 cm 1 stuks oranje

Z-Carp™ Stick Needle
Code Lengte Inhoud Kleur
6692 001 12 cm 1 stuks rood

Z-Carp™ Boilie Stops
Code Inhoud
6693 001 3 stuks

Z-Carp™ Particle Needle
Code Lengte Inhoud Kleur
6688 001 6 cm 1 stuks blauw

Z-Carp™ Pellet Stops
Code Inhoud
6639 001 2 stuks

Z-Carp™ EVA Pop Up's
In veel situaties zijn pop-up aas-
jes onmisbaar. Als single hookbait 
gebruikt, lokken ze snel aanbeten 
uit. Als Snowman op zachte bodems, 
zorgen ze voor een perfecte balans. De 
opvallende kleuren maken de karpers 
nieuwsgierig. Formaten: 10, 14, 16 en 
20 mm. Kleuren: geel, roze, wit, oran-
je, groen, bruin, rood.

Code Ø Inhoud
6783 014 16 mm / 20 mm 15 stuks

6783 015 10 mm / 14 mm 15 stuks

Z-Carp™ Fakebaits

Kunstaas is extreem succesvol en 
altijd klaar voor gebruik. Onze 
Fakebaits zijn gemaakt van een 
rubbersamenstelling die niet ver-
gaat en evenmin naar chemische 
producten ruikt. Een absoluut 
topaas dat u zowel op zichzelf 
kunt gebruiken als in combinatie 
met onze attractieve boilies.

Code Inhoud
3880 999 25 stuks

Z-Carp™ Lead Distance
Code Gewicht Kleur
6272 060 60 g groen

6272 090 90 g groen

6272 120 120 g groen

Z-Carp™ Lead Flat Pear
Code Gewicht Kleur
6271 060 60 g groen

6271 090 90 g groen

6271 120 120 g groen

Karperaccessoires
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Code Haakmaat Inhoud Breeksterkte
4232 004 4 2 stuks 18 lb

4232 006 6 2 stuks 18 lb

4232 008 8 2 stuks 18 lb

Z-Carp™ Pop Up Rig

Code Haakmaat Inhoud Breeksterkte
4231 004 4 2 stuks 18 lb

4231 006 6 2 stuks 18 lb

4231 008 8 2 stuks 18 lb

Z-Carp™ Bottom Rig

Code Lengte Haakmaat Breeksterkte
4133 002 20 cm 2 20 lb

4133 004 20 cm 4 20 lb

4133 006 20 cm 6 20 lb

Z-Carp™ Line Aligner 
Braid
Line Aligner Rigs zijn de allrounders onder de 
karperonderlijnen. Het meest geschikt voor 
het vissen met boilies, partikels of pop-ups. De 
onderlijnen zijn geknoopt met wide-gape haken 
aan gevlochten leadermateriaal.

Code Lengte Haakmaat Breeksterkte
4134 002 20 cm 2 20 lb

4134 004 20 cm 4 20 lb

4134 006 20 cm 6 20 lb

Z-Carp™ Line Aligner 
Coated
Line Aligner Rigs zijn de allrounders onder de 
karperonderlijnen. Het meest geschikt voor 
het vissen met boilies, partikels of pop-ups. De 
onderlijnen zijn geknoopt met wide-gape haken 
aan gevlochten en gecoat leadermateriaal. Dit 
voorkomt niet alleen het in de war raken, maar 
de coating stopt op korte afstand van de haak, 
zodat deze voldoende bewegingsruimte heeft, 
waardoor er ook een beter zelfhakend effect 
ontstaat.

Code Lengte Haakmaat Breeksterkte
4135 002 20 cm 2 20 lb

4135 004 20 cm 4 20 lb

4135 006 20 cm 6 20 lb

Z-Carp™ KD Rig
KD Rigs zijn geschikt om te gebruiken met pop-
ups of partikels, maar ook andere aassoorten, 
die op de bodem aangeboden worden, kunnen 
op perfecte wijze met deze onderlijn gevist 
worden. De curve shank haak is geknoopt aan 
gecoate gevlochten lijn. Uitstekende onderlijnen 
waarmee je bijna elke situatie langs de water-
kant de baas kunt.

Code Lengte Haakmaat Breeksterkte
4136 002 20 cm 2 25 lb

4136 004 20 cm 4 25 lb

4136 006 20 cm 6 25 lb

Z-Carp™ Stiff-D Rig
Stiff-D Rigs zijn zeer geschikt voor wanneer er 
ver geworpen moet worden of wanneer er veel 
kleine vis met het aas speelt. Het stijve monofila-
ment leadermateriaal voorkomt in de war raken 
op betrouwbare wijze. De ‘D’ op de chod haak 
is voorzien van een ringetje om het aas aan te 
bevestigen.

Z-Carp™ Landing Net Handle
Code Lengte Delen Adv. pr. €
7091 180 1,80 m 1 39,95

Z-Carp™ Landing Net Head
Code Breedte Hoogte Diepte Maat Adv. pr. €
7088 001 80 cm 80 cm 80 cm L 17,95

7088 002 100 cm 100 cm 100 cm XL 17,95

Z-Carp™ Mono Line
De ZCarp Mono Line is een lijn die speciaal ontwikkeld is voor karpervissers, ze 
biedt een hoge duurzaamheid en een onopvallende kleur.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2380 030 0,30 mm 200 m 8,2 kg / 18 lbs groen

2380 035 0,35 mm 200 m 10,2 kg / 22,5 lbs groen

Landingsnetstelen

rood / Liver

geel / Honey

rood / Spicy

oranje / Scopex

natural / Vanille

rood / Knoflook

rood / Aardbei

groen / Mossel

Liver Spicy Vanille Aardbei Honey Scopex Knoflook Mossel
Inhoud rood rood natural rood geel oranje rood groen
125 g 3802 001 3802 002 3802 003 3802 004 3802 005 3802 006 3802 007 3802 008

Trophy Sugar Mais
Verleidelijke zoete maïs in verschillende kleuren en geuren. Klaar om te vissen, zo uit het blik. Zorg ervoor dat u altijd een blik in uw viskist hebt zitten!
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Tonwartel + Speld
Messing, gepolijst.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6113 002 50 mm 2 17 kg 6 stuks

6113 004 47 mm 4 15 kg 8 stuks

6113 006 41 mm 6 13 kg 8 stuks

6113 008 30 mm 8 9 kg 8 stuks

6113 010 32 mm 10 9 kg 6 stuks

6113 012 26 mm 12 7 kg 10 stuks

6113 014 25 mm 14 6 kg 10 stuks

6113 016 22 mm 16 5 kg 6 stuks

6113 018 21 mm 18 4 kg 10 stuks

6113 020 20 mm 20 3 kg 10 stuks

Tonwartel + Speld
Messing, gepolijst, rond.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6103 002 50 mm 2 41 kg 6 stuks

6103 004 47 mm 4 25 kg 6 stuks

6103 006 41 mm 6 18 kg 8 stuks

6103 008 35 mm 8 14 kg 8 stuks

6103 010 32 mm 10 14 kg 10 stuks

6103 012 27 mm 12 15 kg 10 stuks

6103 014 25 mm 14 12 kg 10 stuks

Safety tonwartel
Messing, gepolijst, rond.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6128 006 49 mm 6 36 kg 5 stuks

6128 008 41 mm 8 30 kg 5 stuks

6128 010 34 mm 10 28 kg 5 stuks

6128 012 30 mm 12 23 kg 5 stuks

Zeewartel
Messing, verchroomd, met kogellager.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6162 022 22 mm 22 20 kg 5 stuks

6162 032 32 mm 32 25 kg 5 stuks

6162 042 42 mm 42 36 kg 5 stuks

6162 052 52 mm 52 40 kg 3 stuks

6162 072 60 mm 60 55 kg 3 stuks

Energy Safety tonwartel
Messing met extra sterke speld.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6129 100 73 mm 1/0 65 kg 10 stuks

6129 002 60 mm 2 43 kg 6 stuks

6129 004 50 mm 4 35 kg 6 stuks

6129 006 47 mm 6 32 kg 10 stuks

6129 008 38 mm 8 25 kg 10 stuks

Tonwartel
Messing, gepolijst.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6102 002 28 mm 2 40 kg 10 stuks

6102 004 24 mm 4 25 kg 10 stuks

6102 006 22 mm 6 19 kg 10 stuks

6102 008 19 mm 8 17 kg 10 stuks

6102 010 16 mm 10 15 kg 10 stuks

6102 012 14 mm 12 12 kg 10 stuks

6102 014 12 mm 14 10 kg 10 stuks

6102 016 11 mm 16 8 kg 10 stuks

6102 018 10 mm 18 7 kg 10 stuks

Speldwartel
Nikkel, gecoat.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6120 001 25 mm 1 10 kg 10 stuks

6120 002 31 mm 2 15 kg 10 stuks

6120 003 37 mm 3 20 kg 10 stuks

6120 004 45 mm 4 25 kg 10 stuks

Tonwartel
Met veiligheidsspeld.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6125 004 31 mm 4 35 kg 6 stuks

6125 006 30 mm 6 35 kg 6 stuks

6125 008 29 mm 8 28 kg 7 stuks

6125 010 28 mm 10 28 kg 6 stuks

6125 012 25 mm 12 20 kg 8 stuks

6125 014 24 mm 14 20 kg 8 stuks

6125 016 20 mm 16 18 kg 8 stuks

6125 018 19 mm 18 12 kg 8 stuks

6125 020 16 mm 20 9 kg 8 stuks

Wartels

Dubbele wartel
Messing, gepolijst, rond.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6101 006 62 mm 6 13 kg 6 stuks

6101 008 51 mm 8 9 kg 10 stuks

6101 010 48 mm 10 9 kg 10 stuks

6101 012 39 mm 12 7 kg 10 stuks

6101 014 38 mm 14 6 kg 10 stuks

6101 016 33 mm 16 5 kg 10 stuks

Driewegwartel
Met een speld.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6106 010 61 mm 10 15 kg 8 stuks

6106 012 52 mm 12 10 kg 10 stuks

6106 014 48 mm 14 8 kg 10 stuks

6106 016 43 mm 16 6 kg 10 stuks

Driedubbele wartel
Messing, gepolijst.

Code Lengte Breedte Maat Breeksterkte Inhoud
6150 004 24 mm 15 mm 4 22 kg 8 stuks

6150 006 22 mm 13 mm 6 19 kg 10 stuks

6150 008 19 mm 12 mm 8 17 kg 10 stuks

6150 010 16 mm 12 mm 10 15 kg 10 stuks

Spelden
Spelden.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6126 006 24 mm 6 35 kg 4 stuks

6126 008 21 mm 8 32 kg 8 stuks

6126 010 12 mm 10 28 kg 10 stuks

Connector, knooploos
Code Lengte Breeksterkte Inhoud
6154 001 15 mm 8 kg 10 stuks

6154 002 18 mm 12 kg 10 stuks

6154 003 24 mm 25 kg 10 stuks

Splitringen
Gecoat met nikkel.

Code Lengte Breeksterkte Inhoud
6212 006 6 mm 5 kg 15 stuks

6212 008 8 mm 9 kg 15 stuks

6212 010 10 mm 11 kg 10 stuks

6212 012 12 mm 16 kg 10 stuks

6212 014 14 mm 29 kg 10 stuks
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Loodhagelassortiment 70g, fijn
Code Inhoud
6000 900 70 g

Loodhagelassortiment 100g, fijn
Code Inhoud
6000 901 100 g

Loodhagelassortiment 100g, grof
Code Inhoud
6000 902 100 g

allround wartelassortiment
Code Inhoud
6100 003 100 stuks

Splitringassortiment
Code Inhoud
6100 001 100 stuks

Loodhagelassortiment 170g, ovaal
Code Inhoud
6000 904 170 g

Druppellood met tube
Assortiment,  7 formaten van 0.5g - 2.5g,  inhoud: 76 stuks.

Code Inhoud
6073 901 76 stuks

Druppellood met tube
Assortiment, 7 formaten van 2.0g – 5.0g,  inhoud: 60 stuks.

Code Inhoud
6073 902 60 stuks

Loodsets

Druppellood met tube
Assortiment, 7 formaten van 3,0-8,0 g, inhoud: 35 stuks

Code Inhoud
6073 904 35 stuks

Druppellood met tube
Assortiment, 7 formaten van 1.5g – 6.0g, inhoud: 35 pcs

Code Inhoud
6074 901 35 stuks

Druppellood met tube
Assortiment, 7 maten van 1,0g - 5,0g, inhoud: 50 stuks

Code Inhoud
6074 902 50 stuks

Druppellood met tube
Assortiment, 11 formaten van 1.0g - 13.0g, inhoud: 140 stuks

Code Inhoud
6073 903 140 stuks

Kogellood
Assortiment van 7 maten van 0,5-5g. Inhoud: 150 g

Code Inhoud
6000 903 150 g
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Z-Sea Haringlood
Per tien verpakt.

Code Gewicht Inhoud
6056 020 20 g 1 stuks

6056 030 30 g 1 stuks

6056 040 40 g 1 stuks

6056 050 50 g 1 stuks

6056 060 60 g 1 stuks

Z-Sea Haringlood, loodvrij
Loodvrij.

Code Gewicht Inhoud
6056 120 20 g 1 stuks

6056 130 30 g 1 stuks

6056 140 40 g 1 stuks

6056 160 60 g 1 stuks

Z-Sea Strandlood, loodvrij
Met klapankers.

Code Gewicht
6079 080 80 g

6079 100 100 g

6079 125 125 g

6079 150 150 g

6079 170 170 g

6079 190 190 g

Z-Sea Strandlood, 
loodvrij

Met klapankers.

Code Gewicht
6025 081 80 g

6025 101 100 g

6025 126 125 g

6025 151 150 g

6025 171 170 g

6025 191 190 g

Z-Sea Strandlood, 
loodvrij

Nu ook verkrijgbaar in een 
loodvrije versie!

Code Gewicht Inhoud
6083 101 100 g 1 stuks

6083 121 120 g 1 stuks

6083 141 140 g 1 stuks

6083 161 160 g 1 stuks

6083 181 180 g 1 stuks

6083 201 200 g 1 stuks

Z-Sea Strandlood
Voor met matige wind.

Code Gewicht
6083 100 100 g

6083 120 120 g

6083 140 140 g

6083 160 160 g

6083 180 180 g

6083 200 200 g

Tiroler hout
Stand-up lood voor de bodemvisserij.

Code Gewicht
6020 005 5 g

6020 010 10 g

6020 015 15 g

6020 020 20 g

6020 025 25 g

6020 030 30 g

6020 035 35 g

6020 040 40 g

6020 050 50 g

6020 060 60 g

6020 080 80 g

6020 100 100 g

Peerlood met wartel
Met wartel, in zelfbedieningsverpakking, vanaf 
100 gram met oogje.

Code Gewicht Inhoud
6041 003 3 g 3 stuks

6041 005 5 g 3 stuks

6041 007 7 g 3 stuks

6041 010 10 g 3 stuks

6041 015 15 g 3 stuks

6041 020 20 g 3 stuks

6041 025 25 g 3 stuks

6041 030 30 g 2 stuks

6041 035 35 g 2 stuks

6041 040 40 g 2 stuks

6041 050 50 g 1 stuks

6041 060 60 g 1 stuks

6041 080 80 g 1 stuks

6041 100 100 g 1 stuks

6041 150 150 g 1 stuks

6041 200 200 g 1 stuks

6041 250 250 g 1 stuks

Kogellood
Zelfbedieningsverpakking.

Code Gewicht Inhoud
6011 001 1 g 12 stuks

6011 002 2 g 12 stuks

6011 003 3 g 12 stuks

6011 005 5 g 12 stuks

6011 008 8 g 10 stuks

6011 010 10 g 8 stuks

6011 012 12 g 7 stuks

6011 020 20 g 5 stuks

Olijflood
Zelfbedieningsverpakking.

Code Gewicht Inhoud
6023 003 3 g 10 stuks

6023 006 6 g 6 stuks

6023 009 9 g 4 stuks

6023 012 12 g 3 stuks

6023 015 15 g 3 stuks

6023 020 20 g 3 stuks

6023 030 30 g 3 stuks

6023 040 40 g 3 stuks

Peillood, met veer
Zelfbedieningsverpakking.

Code Gewicht Inhoud
6030 010 10 g 2 stuks

6030 015 15 g 2 stuks

6030 020 20 g 2 stuks

6030 025 25 g 2 stuks

Bodemlood
Zelfbedieningsverpakking.

Code Gewicht Inhoud
6021 010 10 g 5 stuks

6021 015 15 g 4 stuks

6021 020 20 g 3 stuks

6021 025 25 g 3 stuks

6021 030 30 g 2 stuks

6021 035 35 g 2 stuks

6021 040 40 g 2 stuks

6021 050 50 g 2 stuks

6021 060 60 g 2 stuks

6021 070 70 g 1 stuks

6021 080 80 g 1 stuks

6021 100 100 g 1 stuks

Peillood, met kurk

Met foam, in een zelfbedieningsverpakking.

Code Gewicht Inhoud
6031 010 10 g 3 stuks

6031 015 15 g 3 stuks

6031 020 20 g 3 stuks

Bodemlood
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Jigkop
Een ronde loodkop voor het actieve vissen op roofvis met softbaits. De scherpe, robuuste haak 
garandeert een doeltreffend zetten van de haak en een probleemloze dril, zelfs bij grotere exempla-
ren. Een klein stukje staaldraad dat in de kop vastgegoten is, houdt de softbait stabiel op de plek 
achter de loodkop. Of je je nu richt op baars, snoekbaars of snoek, de Zebco Jig Head heeft een 
zeer goede prijs-kwaliteit verhouding en is een zekere keuze voor succesvol vangen.

Code Haakmaat Gewicht Inhoud
3135 001 2 3,5 g 4 stuks

3135 002 2 5 g 4 stuks

3135 003 2 7 g 4 stuks

3135 004 2 10 g 4 stuks

3135 101 1 3,5 g 4 stuks

3135 102 1 5 g 4 stuks

3135 103 1 7 g 4 stuks

3135 104 1 10 g 4 stuks

3135 201 1/0 3,5 g 4 stuks

3135 202 1/0 5 g 4 stuks

3135 203 1/0 7 g 4 stuks

3135 204 1/0 10 g 4 stuks

3135 205 1/0 14 g 4 stuks

3135 301 2/0 3,5 g 4 stuks

3135 302 2/0 5 g 4 stuks

3135 303 2/0 7 g 4 stuks

3135 304 2/0 10 g 4 stuks

3135 305 2/0 14 g 4 stuks

3135 306 2/0 18 g 3 stuks

3135 401 3/0 3,5 g 4 stuks

3135 402 3/0 5 g 4 stuks

3135 403 3/0 7 g 4 stuks

3135 404 3/0 10 g 4 stuks

3135 405 3/0 14 g 4 stuks

3135 406 3/0 18 g 3 stuks

3135 407 3/0 21 g 3 stuks

3135 408 3/0 24 g 3 stuks

3135 409 3/0 28 g 3 stuks

3135 410 3/0 35 g 3 stuks

3135 501 4/0 5 g 4 stuks

3135 502 4/0 7 g 4 stuks

3135 503 4/0 10 g 4 stuks

3135 504 4/0 14 g 4 stuks

3135 505 4/0 18 g 3 stuks

3135 506 4/0 21 g 3 stuks

3135 507 4/0 24 g 3 stuks

3135 508 4/0 28 g 3 stuks

3135 601 5/0 5 g 4 stuks

3135 602 5/0 7 g 4 stuks

3135 603 5/0 10 g 4 stuks

3135 604 5/0 14 g 4 stuks

3135 605 5/0 18 g 3 stuks

3135 606 5/0 21 g 3 stuks

3135 607 5/0 24 g 3 stuks

3135 608 5/0 28 g 3 stuks

Jigkop Mix
Een ronde loodkop voor het actieve vissen op roofvis met softbaits. De scherpe, 
robuuste haak garandeert een doeltreffend zetten van de haak en een probleem-
loze dril, zelfs bij grotere exemplaren. Een klein stukje staaldraad dat in de kop 
vastgegoten is, houdt de softbait stabiel op de plek achter de loodkop. Of je je 
nu richt op baars, snoekbaars of snoek, de Zebco Jig Head heeft een zeer goede 
prijs-kwaliteit verhouding en is een zekere keuze voor succesvol vangen.

Code Model Haakmaat Gewicht Inhoud
3137 001 5, 7, 10, 14g 1/0 36 g 4 stuks

3137 002 5, 7, 10, 14g 2/0 36 g 4 stuks

3137 003 5, 7, 10, 14g 3/0 36 g 4 stuks

3137 004 18, 21, 24g 3/0 64 g 3 stuks

geel

oranje

luminous

Gewicht Inhoud Haakmaat geel oranje luminous
40 g 2 stuks 5/0 3136 001 3136 101 3136 201
40 g 2 stuks 7/0 3136 005 3136 105 3136 205
50 g 2 stuks 5/0 3136 002 3136 102 3136 202
60 g 2 stuks 5/0 3136 003 3136 103 3136 203
60 g 2 stuks 7/0 3136 006 3136 106 3136 206
80 g 1 stuks 5/0 3136 004 3136 104 3136 204
80 g 1 stuks 7/0 3136 007 3136 107 3136 207

100 g 1 stuks 7/0 3136 008 3136 108 3136 208
120 g 1 stuks 7/0 3136 009 3136 109 3136 209

Z-Sea Jigkop SW
De jigkop is ontworpen om de zware vereisten van het vissen op zoutwater te weerstaan. De robuuste, scherpe en zoutwater bestendige haak maakt succesvolle vangs-
ten mogelijk op zee. Aantrekkelijke, UV-actieve kleuren en een lichtgevende versie leveren zelfs aanbeten op in dieper en minder helder water. Een speciale aashouder 
houdt de softbait stevig op haar plek achter de loodkop.

Z-Sea Jigkop Mix SW
De jigkop is ontworpen om de zware vereisten van het vissen op zoutwater 
te weerstaan. De robuuste, scherpe en zoutwater bestendige haak maakt 
succesvolle vangsten mogelijk op zee. Aantrekkelijke, UV-actieve kleuren 
en een lichtgevende versie leveren zelfs aanbeten op in dieper en minder 
helder water. Een speciale aashouder houdt de softbait stevig op haar plek 
achter de loodkop.

Code Haakmaat Gewicht Inhoud
3138 001 5/0 40 g 3 stuks

3138 002 5/0 60 g 3 stuks

3138 003 7/0 40 g 3 stuks

3138 004 7/0 60 g 3 stuks

Jigkoppen
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Z-Sea Loodvrije jigkop "Sea"

Code Haakmaat Gewicht Inhoud
3130 060 8/0 60 g 2 stuks

3130 080 8/0 80 g 2 stuks

3130 100 8/0 100 g 2 stuks

Loodvrije jigkop
Code Haakmaat Gewicht Inhoud
3131 015 10/0 15 g 2 stuks

3131 020 10/0 20 g 2 stuks

Jigkop, loodvrij
Code Haakmaat Gewicht Inhoud
3171 100 4 2 g 5 stuks

3171 101 4 4 g 5 stuks

3171 102 4 6 g 5 stuks

3171 201 1 4 g 5 stuks

3171 202 1 6 g 5 stuks

3171 300 1/0 6 g 5 stuks

3171 301 1/0 10 g 5 stuks

3171 302 1/0 14 g 5 stuks

3171 400 2/0 6 g 5 stuks

3171 401 2/0 10 g 5 stuks

3171 402 2/0 14 g 5 stuks

3171 500 3/0 6 g 5 stuks

3171 501 3/0 10 g 5 stuks

3171 502 3/0 14 g 5 stuks

3171 600 5/0 40 g 2 stuks

3171 601 5/0 60 g 2 stuks

3171 700 6/0 80 g 1 stuks

3171 701 6/0 100 g 1 stuks

Loodhagelassortiment, lood-
vrij
Code Inhoud
6191 072 44 stuks

Kogellood, loodvrij

Code Gewicht Inhoud
6191 001 1,3 g 6 stuks

6191 003 2,7 g 6 stuks

6191 004 4,3 g 6 stuks

6191 007 6,6 g 4 stuks

6191 009 9 g 4 stuks

6191 013 13 g 3 stuks

6191 017 17 g 3 stuks

6191 022 22 g 2 stuks

Bodemlood, loodvrij

Code Gewicht Inhoud
6193 009 9 g 2 stuks

6193 014 14 g 2 stuks

6193 022 21,7 g 2 stuks

Peillood, loodvrij

Code Gewicht Inhoud
6192 007 7 g 2 stuks

6192 009 9 g 2 stuks

Peillood met kurk, loodvrij

Code Gewicht Inhoud
6194 020 20 g 2 stuks

Olijflood, loodvrij

Code Gewicht Inhoud
6195 004 4 g 6 stuks

6195 006 6 g 6 stuks

6195 008 8 g 6 stuks

Match voerkorf
Plat, in een zelfbedieningsverpakking.

Code Gewicht
6643 001 20 g

6643 002 40 g

6643 003 60 g

Voerveer
Voerspiraal met een binnenwerk van kunststof. In 
een zelfbedieningsverpakking.

Code Lengte
6641 001 6 cm

6641 002 7 cm

6641 003 8 cm

Voerveer, voorgelood

Voerspiraal met een binnenwerk van kunststof. In 
een zelfbedieningsverpakking.

Code Gewicht
6647 001 20 g

6647 002 30 g

6647 003 40 g

Feeder Booms
Drie stuks in een zelfbedieningsverpakking.

Code Lengte
6615 004 5 cm

6615 010 10 cm

6615 030 30 cm

Feeder boom strong

Ultrastevig afhoudersysteem. Het dikwandige 
plastic breekt niet, zelfs niet als u met zwaar lood 
vist.

Code Lengte
6617 006 7 cm

6617 007 10 cm

6617 008 12 cm

6617 009 18 cm

Feeder Booms
Afhouders, bij uitstek geschikt voor de zeevisserij. 
Drie stuks in een zelfbedieningsverpakking.

Code Lengte
6617 001 5 cm

6617 002 10 cm

6617 003 15 cm

6617 004 20 cm

Casting Boom

Code Lengte Inhoud
6615 001 15 cm 3 stuks

6615 002 25 cm 3 stuks

Voerkatapult
Code
9915 000

Hakenknoper
Om haken snel en betrouwbaar aan de lijn te 
knopen. In een zelfbedieningsverpakking.

Code
6335 000

Slijpsteen
Om alle standaardhaken mee te slijpen. 1 exem-
plaar in een zelfbedieningsverpakking.

Code Inhoud
9701 001 1 stuks

Accessoires
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Boilienaald

Code Model Lengte
6602 001 oog inklapbaar 5 cm

6602 002 straight 11 cm

Boilieboor

Boilieboor met beschermkapje

Code
6601 000

Onderlijnspanner
Plastic, voor 20 montages. Opgespannen met een 
veer. In een zelfbedieningsverpakking.

Code
6780 000

Onderlijnhouder
Plastic, voor 20 montages. Afmetingen: 8x18 cm. 
In een zelfbedieningsverpakking.

Code Breedte Hoogte
6782 000 8 cm 18 cm

Onderlijnhouder
Met bijzonder zacht en toch stevig foam. In een 
zelfbedieningsverpakking. Afmetingen: 9x7cm.

Code Breedte Hoogte
6781 000 9 cm 7 cm

Ontschubber
Rond. In een zelfbedieningsverpakking.

Code Lengte
6327 001 22 cm

Ontschubber
Stabiel ontwerp. Erg veilig dankzij het rubberen 
handvat. Lengte 22 cm. In een zelfbedieningsver-
pakking.

Code
6327 000

Bekkensperder
In een zelfbedieningsverpakking

Code Lengte
6302 018 18 cm

Onderlijnhouder
Met een stootvaste cover van kurk. In een zelfbe-
dieningsverpakking.

Code Breedte Hoogte
6780 001 9 cm 6 cm

Emmer met Fileermessen
Roestvrij stalen lemmet van 16,5 cm inclusief ontschubber

Code Lengte Inhoud
6525 001 16,5 cm 25 stuks

Zakmes
• Zakmes met edelstaal lemmet
• Echt houten greep
• Borging tegen dichtklappen
• Lemmet lengte 7 cm

Code Lengte
6524 001 7 cm

Filerrmes
Stalen blad. Met veel nuttige functies. In een zelfbedieningsverpakking.

Code Lengte
6522 000 13 cm

Diamanten hakenslijper
Onmisbaar instrument om stompe haken weer scherp te maken.

Code Lengte
9701 003 10 cm

Accessoires
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Roestvrijstalen onthaaktang
Getest en goed bevonden, in RVS. Zelfs zeevissers moeten zich nu geen zorgen 
meer maken dat hun onthaaktang begint te roesten!

Code Lengte
6402 005 24 cm

Onthaaktang
Roestvrij staal, met gebogen top. In een zelfbedieningsverpakking

Code Lengte
6401 013 13 cm

6401 015 15 cm

6401 018 18 cm

6401 020 20 cm

Sleevetang
Zeer handig om sleeves mee dicht te knijpen. Wordt geleverd met een star-
ter-set van 100 sleeves in 5 verschillende diameters.

Code
6403 000

Sleevetang
Tang van uitstekende kwaliteit om onderlijnen uit staal, titanium of hard nylon 
uiterst precies van sleeves te voorzien. Geschikt voor sleeves van staal en van 
messing, met diameters van 0.6 mm tot 3.9 mm.

Code
6403 005

Onthakers & aasnaalden

Digitale zakweegschaal
Weegbereik: 0-40 kg. Batterijen: 2x AAA (niet inbegrepen)

Code Interval
9890 003 5 g

Veerweegschaal
De Luxe-uitvoering tot 22 kilogram. De weegschaal kan afgesteld worden en er 
zit een meetlint van 1 meter bij.

Code
9890 000

Priest
Gemaakt van hout met messing kop. 18 en 22 cm.

Code Lengte
6326 018 18 cm

6326 022 22 cm

Priest
Gemaakt van hout

Code Lengte
6326 001 36 cm

Onthaker, plastic
Materiaal: Plastic

Code Lengte
6320 002 15 cm

6320 003 17 cm

Onthaker, plastic
Materiaal: Plastic

Code Inhoud
6322 000 2 stuks
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Onthaker, messing
Onthaker, Match. Twee stuks in een zelfbedieningsverpakking. Materiaal: Koper

Code Inhoud
6323 000 2 stuks

Onthaker, plastic
Met een priest om de vis te doden van 20 cm lang.

Code Lengte
6325 000 20 cm

Palingdoder
1 exemplaar in een zelfbedieningsverpakking.

Code Inhoud
6324 000 1 stuks

Aasnaald met inklapbaar oog
Wegvouwbaar oogje.

Code Lengte Inhoud
6251 000 12 cm 2 stuks

Wormennaald
Wormnaald in messing, 20 cm. Twee per verpakking.

Code Lengte Inhoud
6253 020 20 cm 2 stuks

Wormennaald
RVS aasnaald van perfecte kwaliteit en de juiste lengte. Veel duurzamer dan 
naalden van messing.

Code Lengte Inhoud
6251 002 30 cm 2 stuks

Aasnaald
Code Lengte Inhoud
6251 001 20 cm 2 stuks

Onthakers & aasnaalden

Trophy Light
Een breeklichtje dat zich bewezen heeft, 4.5 mm diameter

Code Lengte Ø Inhoud
5531 001 3,7 cm 4,5 mm 2 stuks

Trophy Clip on Light
Een breeklichtje dat u meteen aan de hengeltop kunt bevestigen. Beschikbaar 
in twee verschillende diameters.

Code Model Lengte Ø Inhoud
5531 002 L 5 cm 2,7 mm / 3,2 mm 1 stuks

5531 003 XL 5 cm 3,7 mm 1 stuks

Trophy Bubble Stick
Een breeklichtje met een dikker uiteinde, zodat hij beter zichtbaar is, bijvoor-
beeld wanneer u hem op een dobber monteert.

Code Model Lengte Ø Inhoud
5531 004 red 3,7 cm 4,5 mm 1 stuks

5531 005 green 3,7 cm 4,5 mm 1 stuks
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Rubberen breeklichthouder

2 stuks in een zelfbedieningsverpakking, 5596 
003: voor 3.0mm lichtjes, voor hengeltoppen met 
een diameter tot 2.8mm. 5596 004: voor 4.5mm 
lichtjes, voor hengeltoppen met een diameter tot 
4.5mm. Materiaal: rubber

Code Model Maat Inhoud
5596 003 Medium M 2 stuks

5596 004 Large L 2 stuks

Beetverklikker

Lichtgevend.

Code
6711 000

Breeklichthouder
Kan eenvoudig op de hengeltop geklemd worden. 
2 stuks in een zelfbedieningsverpakking.

Code Model Maat Inhoud
5596 001 Medium M 2 stuks

5596 002 Large L 2 stuks

Palingbelletje
Verchroomd, om op te schroeven, met houdertje 
voor een breekstaafje. Materiaal: chroom

Code Model Inhoud
6708 000 bulk 1 stuks

6708 001 in pack 2 stuks

Palingbelletje
Grote bel met een spitse klem.

Code Model Inhoud
6701 003 bulk 1 stuks

6701 001 in pack 2 stuks

Palingbelletje
Verchroomd met een brede klem. Materiaal: 
chroom

Code Model Inhoud
6707 000 bulk 1 stuks

6703 000 in pack 2 stuks

Palingbelletje
Messing, met een spitse klem. Materiaal: Koper

Code Model Inhoud
6700 000 bulk 1 stuks

6701 000 in pack 2 stuks

Dubbel belletje
Verchroomd, met een spitse klem. Materiaal: 
Koper

Code Model Inhoud
6710 000 bulk 1 stuks

6710 001 in pack 2 stuks

Kraalstopper

5 kralen in een zelfbedieningsverpakking.

Code Model Inhoud
3166 001 mini 5 stuks

3166 003 medium 5 stuks

3166 004 assorted 5 stuks

3166 005 large 5 stuks

Siliconen stopper
6 stuks per doos.

Code Model Maat Inhoud
3163 001 SSS SSS 6 stuks

3163 002 SS SS 6 stuks

3163 003 S S 6 stuks

3163 004 L L 6 stuks

3163 005 XL XL 6 stuks

Rubberen Stopper
Per 15 in een zelfbedieningsverpakking.

Code Model Inhoud
3164 001 mini 15 stuks

3164 002 medium 15 stuks

3164 003 large 15 stuks

3164 000 assorted 15 stuks

Breeklichthouder

Siliconen Stopper
Per 15 in een zelfbedieningsverpakking.

Code Model Inhoud
3164 008 micro 15 stuks

3164 005 mini 15 stuks

3164 006 medium 15 stuks

3164 007 large 15 stuks

3164 009 x-large 15 stuks

3164 004 assortiment 15 stuks

Rubberen kraal
10 stuks per zelfbedieningsverpakking.

Code Ø Inhoud
6611 004 4 mm 10 stuks

6611 006 6 mm 10 stuks

6611 008 8 mm 10 stuks

Rubberen kralenassortiment

Rubberkraaltjes en Ledger-Beads in een handige 
doos.

Code
3169 017

Kralenassortiment
Code Lengte
3168 000 2 - 8 mm

3168 001 2 - 3 mm

Stopperkraal
6 stuks in een zelfbedieningsverpakking.

Code Lengte Inhoud
3168 004 4 mm 25 stuks

3168 006 6 mm 25 stuks

3168 008 8 mm 25 stuks

Drijflichaam
Zeer veelzijdig drijflichaam.

Code Lengte Breedte Inhoud
3167 001 8 mm 4,3 mm 6 stuks

3167 002 11 mm 5,6 mm 6 stuks

3167 003 18,5 mm 8,8 mm 6 stuks

3167 004 26 mm 11,5 mm 6 stuks

Drijflichaam
Zeer veelzijdig drijflichaam.

Code Lengte Breedte Inhoud
3167 011 8 mm 4,3 mm 6 stuks

3167 012 11 mm 5,6 mm 6 stuks

3167 013 18,5 mm 8,8 mm 6 stuks

3167 014 26 mm 11,5 mm 6 stuks

Dobberringetjes
Assortiment in een zelfbedieningsverpakking.

Code
5597 001

Dobberringetjes
5 verschillende diameters in een zelfbedienings-
verpakking.

Code Lengte
5597 000 0,5 - 2 mm

5597 002 0,5 - 3 mm
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Outdoor lamp
Veelzijdige outdoorlamp voor nachtsessies. Met 20 mini-LEDs en drie standaard-
LEDs. Met een magneet of een haak om hem bijvoorbeeld aan een paraplu op te 
hangen. Batterijen: 3x AAA (niet inbegrepen)

Code Gewicht Adv. pr. €
9892 001 65 g 11,95

Waterdichte hoofdlamp
Waterdichte hoofdlamp (tot één meter diep). Ultrafel dankzij de sterke LED-lamp. 
Batterijen: 3x AAA (niet inbegrepen)

Code Adv. pr. €
9892 002 17,95

Sensor LED hoofdlamp 3W
Helderheid: 130 lumen · 2 rode LEDs · 1 witte lamp (3 Watt) · Bewegingssensor 
om aan en uit te zetten. Batterijen: 3x AAA (niet inbegrepen)

Code Gewicht Adv. pr. €
9895 033 82 g 22,95

LED-lamp met clip
• 4 superfelle LEDs
• 360° verstelbaar 
• 160° verticaal verstelbaar
• bestand tegen opspattend water
• batterijcompartiment hermetisch dicht met rubber. Batterijen: 1x CR (niet inbegrepen)

Code Adv. pr. €
9895 032 10,95

Power LED hoofdlamp
Dankzij zijn maar liefst 17 superfelle LEDs is dit de helderste lamp op de markt. 
De diodentecnologie zorgt ervoor dat de lamp heel zuinig is en toch niet veel 
weegt. Batterijen: 3x AAA (niet inbegrepen)

Code Adv. pr. €
9895 014 15,95

Power Focus hoofdlamp
Met aanpasbare focus (dicht/ver), ultrafelle LED (1 Watt) en superzuinig. Batterij-
en: 3x AAA (niet inbegrepen)

Code Adv. pr. €
9895 011 9,95

Illuminati hoofdlamp
Bereik van ongeveer 30 meter. De batterij gaat zeven uur mee en de output is 80 
Lumens in de hoogste stand. Batterijen: 3x AAA (niet inbegrepen)

Code Gewicht Kleur Adv. pr. €
9897 001 64 g zwart 9,95

Lamp voor cap
Slimme hoofdlamp die u snel en gemakkelijk aan alle conventionele petjes kunt 
vastmaken. Er zitten 5 felle dioden in, die zeer zuinig en vederlicht zijn.

Code
9895 002

Hoofdlampen
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Super sterke kampeerlamp
Een super sterke kampeerlamp met 5 speciale lange levensduur 
LEDs en een lichtsterkte van 100 lumen. Kan opgehangen, staand 
neergezet of doormiddel van de magneet in de basis gebruikt wor-
den. Batterijen: 2x AA (niet inbegrepen)

Code
9898 001

Hengelsteun voor wand
Tweedelig. Ideaal om uw hobbyruimte goed te organiseren.

Code
9702 001

Verstel-
baar

Hengelsteun
De lijn loopt er ongehinderd door.

Code
1847 002

Code Model Inhoud
1849 001 V 1 stuks

Hengelsteun
Schroefdraad van messing, 1 exemplaar in een 
zelfbedieningsverpakking.

Code Model Inhoud
1849 002 U 1 stuks

Hengelsteun
Schroefdraad van messing, 1 exemplaar in een 
zelfbedieningsverpakking.

Code Model Inhoud
1849 003 Dubbele U 1 stuks

Hengelsteun
Schroefdraad van messing, 1 exemplaar in een 
zelfbedieningsverpakking.

Code
6408 000

Verlengclip
Voor het zekeren van scharen, onthakers, etc.

Code
1809 000

Inklapbare hengelsteun

Met punt, binnendiameter: 40 mm.

Code
1807 000

Hengelsteun
De punt kan in de grond worden geschroefd.

Simpele hengelsteunen

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9898001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9702001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1847002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1849001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1849002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1849003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6408000&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1809000&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1807000&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9898001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1807000&type=gallery&locale=DE


Z141Z140

Code Lengte
1818 050 50 cm

1818 065 65 cm

1818 085 85 cm

V-hengelsteun

Code Lengte
1821 000 60 - 100 cm

1821 001 45 - 75 cm

V-hengelsteun, telesco-
pisch

Code Lengte
1830 001 50 - 90 cm

1830 002 80 - 125 cm

1830 003 100 - 160 cm

Bank Stick
Alle banksticks zijn voorzien van Engelse mes-
singschroefdraad en snel verstelbaar. Code Lengte

1835 001 0,60 m

1835 002 0,80 m

1835 003 1,00 m

1835 004 1,20 m

Grondsteun
Eendelige hengelsteun van licht aluminium.

Code Lengte
1836 001 1,10 m

1836 002 1,30 m

1836 003 1,50 m

Vario grondsteun

Tweedelige en verstelbare hengelsteun van licht 
aluminium.

Code Lengte
8206 004 54 - 88 cm

8206 005 75 - 128 cm

Hengelsteun

Code Lengte Inhoud
8200 010 45 - 75 cm 1 stuks

8200 011 60 - 100 cm 1 stuks

8200 012 100 - 160 cm 1 stuks

Bank Stick, roestvrij 
staal
Banksticks in RVs die veel waar bieden voor hun 
geld. Onverwoestbare Zebco-kwaliteit voor een-
ieders beurs. Materiaal: Roestvrij staal

Code Lengte
8205 001 75 cm

8205 002 125 cm

Hengelsteun

Hengelsteun in licht metaal. Staat stevig en 
de onderste balk is verstelbaar. Ideaal voor het 
strandvissen. De hengelhouders zijn gemaakt 
van oplichtende kunststof, waardoor u uw hen-
gels zelfs in het stikdonker meteen terugvindt.

Code Lengte Inhoud
1821 999 60 - 100 cm 50 stuks

V Telescopische hen-
gelhouder Set
50 V-hengelhouder in een aantrekkelijke ver-
koopsdisplay

Code
1837 000

Tripod Adapter de Luxe

Door twee hengelsteunen vast te schroeven, 
verkrijgt u een driepoot. De adaptor ziet u naast 
de driepoot.

Code
1812 001

Schroefkop
Verstelbaar. Ideaal om hengels, schepnetten,… 
op te leggen. Met Engelse messingschroefdraad.

Z-Sea Telescopic Surf Tripod
Een driepootsteun die in hoogte verstelbaar is. Veelzijdig inzetbaar, ideaal voor 
het strand of de pier. Model dat zich bewezen heeft.

Code Adv. pr. €
8215 001 49,95

Z-Sea Surf Tripod
Lichte, eendelige driepoot voor strandvissers. Uitstekende prijs-kwaliteitsver-
houding!

Code Adv. pr. €
8255 001 44,95

Simpele hengelsteunen
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PVC Wader
Hoogwaardig PVC waadpak, alle naden zijn perfect afgewerkt, gegarandeerd 
absoluut waterdicht. Materiaal: Polyester

Code Maat Kleur Adv. pr. €
9308 038 38/39 grijs 39,95

9308 040 40/41 groen 39,95

9308 042 42/43 groen 39,95

9308 044 44/45 groen 39,95

9308 046 46/47 groen 39,95

Great White™ pet
Materiaal: 100% Katoen

Code
9788 067

Great White™ T-Shirt
Materiaal: 100% Katoen. Gram weight: 180 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8975 001 M 14,95

8975 002 L 14,95

8975 003 XL 14,95

8975 004 XXL 14,95

8975 005 XXXL 14,95

Hengelrekken worden 
zonder hengels geleverd.

Great White™ hengelrek
Code Lengte Breedte Hoogte
9960 001 60 cm 30 cm 78 cm

Hengelrek
Code Lengte Breedte Hoogte
9963 011 44 cm 25 cm 80 cm

Rod Display
Materiaal: hout

Code Lengte Breedte Hoogte
9963 009 70 cm 20 cm 70 cm

Reclamemateriaa
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Rookspaanders, beuken, fijn

De Zebco Smoker Chips zorgen voor een dikke 
rook en een uitstekende smaak. We hebben zorg-
vuldig die houtsoorten geselecteerd waarin geen 
schadelijke stoffen zitten.

Code Inhoud
9891 010 500 g

Rookspaanders, beuken, 
medium
De Zebco Smoker Chips zorgen voor een dikke 
rook en een uitstekende smaak. We hebben zorg-
vuldig die houtsoorten geselecteerd waarin geen 
schadelijke stoffen zitten.

Code Inhoud
9891 011 500 g

Rookpsaanders Premium, 
groot
De Zebco Smoker Chips zorgen voor een dikke 
rook en een uitstekende smaak. We hebben zorg-
vuldig die houtsoorten geselecteerd waarin geen 
schadelijke stoffen zitten.

Code Inhoud
9891 015 500 g

Rookhaak, standaard
Code Lengte Inhoud
6251 010 18 cm 5 stuks

V-rookhaak
Code Lengte Inhoud
6251 011 17 cm 5 stuks

Rookhaak, speciaal
Code Lengte Inhoud
6251 012 17 cm 5 stuks

Rookhaak, roestvrij staal

Code Lengte Inhoud
6251 013 27 cm 2 stuks

Rookoven SmokEasy
Deze handige rookoven met een grote capaciteit 
en twee branders tovert uw vangst in geen tijd 
om tot een heerlijk maal. Materiaal: Roestvrij staal

Code Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
9891 001 27,5 cm 11 cm 43 cm 49,95

Sticker
Code Breedte Hoogte
9971 959 42 cm 10 cm

Sticker
Code Breedte Hoogte
9949 040 15 cm 5 cm

Meetlint, sticker
Speciale high-tech bootsticker, die tegen zeewater bestand is. Ook zeer UV-resistent dankzij de speciale printtechniek. De UV-bestendigheid blijft meerdere jaren wer-
ken, 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

Rookoven

Portefeuille voor vispapieren
Handig en waterdicht – nu zitten uw vergunningen en andere documenten 
veilig beschermd!

Code
9949 070

Sleutelkoord
Populair middel om klanten te lokken, met clips van hoge kwaliteit.

Code
9949 002
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Quantum Awards Perch
Een levensechte replica van je favoriete vis! Met de levensechte ‘Quantum 
Awards’ kun je een smaakvolle en zeer decoratieve trofee van je mooiste 
vangst thuis brengen. De vrije ruimte op de basis maakt het mogelijk om een 
gegraveerde plaat aan te brengen.

Code Hoogte
9952 002 30 cm

Quantum Awards Pike
Een levensechte replica van je favoriete vis! Met de levensechte ‘Quantum 
Awards’ kun je een smaakvolle en zeer decoratieve trofee van je mooiste 
vangst thuis brengen. De vrije ruimte op de basis maakt het mogelijk om een 
gegraveerde plaat aan te brengen.

Code Hoogte
9952 003 103 cm

Quantum Awards Zander
Een levensechte replica van je favoriete vis! Met de levensechte ‘Quantum 
Awards’ kun je een smaakvolle en zeer decoratieve trofee van je mooiste 
vangst thuis brengen. De vrije ruimte op de basis maakt het mogelijk om een 
gegraveerde plaat aan te brengen.

Code Hoogte
9952 004 60 cm

Radical Awards Carp
Een levensechte replica van je favoriete vis! Met de levensechte ‘Radical 
Awards’ kun je een smaakvolle en zeer decoratieve trofee van je mooiste 
vangst thuis brengen. De vrije ruimte op de basis maakt het mogelijk om een 
gegraveerde plaat aan te brengen.

Code Hoogte
9952 006 30 cm

9952 007 41 cm

Displays

Browning Awards Bream
Een levensechte replica van je favoriete vis! Met de levensechte ‘Browning 
Awards’ kun je een smaakvolle en zeer decoratieve trofee van je mooiste 
vangst thuis brengen. De vrije ruimte op de basis maakt het mogelijk om een 
gegraveerde plaat aan te brengen.

Code Hoogte
9952 008 50 cm

Black Cat Awards Catfish
Een levensechte replica van je favoriete vis! Met de levensechte ‘Black Cat 
Awards’ kun je een smaakvolle en zeer decoratieve trofee van je mooiste 
vangst thuis brengen. De vrije ruimte op de basis maakt het mogelijk om een 
gegraveerde plaat aan te brengen.

Code Hoogte
9952 009 105 cm

Quantum PT Perch
Levensechte vis met een presentatie voor 20 Vapor hengels.

Code Model Inhoud
9952 001 Rod Display 20 stuks

PT Zander Rod Display
Levensechte vis met een presentatie voor 20 Vapor hengels.

Code Breedte Hoogte Diepte Gewicht
9970 001 0,70 m 1,00 m 0,80 m 4,5 kg
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