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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.

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

OVERSTEEK

+++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.

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Handdeel

10217 130 B1021711 B1021712 B1021713 B1021714 B1021715 B1021716 B1021717 B1021790

Sphere Zero-G EXO F1+ 17 meter Pro – Samenstelling UK-set
• 16 meter Sphere Zero-G F1+ EXO vaste hengel
• 1 meter Sphere verlengdeel
• Ergonomische Rechthoekige Pole Protector, passend op 13 meter
• Ergonomische Rechthoekige Pole Protector, passend op 14,50 en 16 meter
• Omkeerbare Pole Protector, passend op de delen 6 en 7
• 5 2/1 Sphere Duobush STD Cammo Multisets
• 6 2/1 Sphere Duobush Light Cammo Multisets
• 2 4/1 Sphere Zero-G F1+ standaard topsets* 
• 2 C/3 delen op volle lengte
• 1 Multi Cuppingset
• Sphere X Multipocket foedraal voor de vaste hengel, groot

* Het gaat hierbij om de vierdelige topsets van de F1+ standaard vaste hengel, die meegeleverd worden om de bezitter 
extra opties voor meer power te bieden. 

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217130&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217160&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217998&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217999&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217993&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217992&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217130&type=video&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217130&type=video2&locale=EN
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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 strakker 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 bete-
re 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 vis-
sen 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 vissen, 
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

10217 991 Multi Kit 2/1 Light 3,9 mm 2,50 m 2 1,75 m 35 g 225,00

OVERSTEEK

+++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

Sphere Zero-G EXO F1+ 16 meter Standaard – 
Samenstelling UK-set
• 16 meter Sphere Zero-G F1+ vaste hengel
• Ergonomische rechthoekige Pole Protector,  
   passend op 13 meter
• Ergonomische rechthoekige Pole Protector, passend op 
14,50 en 16 meter
• Omkeerbare Pole Protector, passend op de delen  
   6 en 7
• 9 2/1 Sphere Duobush Multisets
• 2 C/3 delen op volle lengte
• 1 D/4 deel op volle lengte
• 1 korter C/3 deel
• 1 Multi Cuppingset
• Sphere X Multipocket foedraal voor de vaste hengel,  
   groot

Pole Sections C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Handdeel

10211 130 Y1021113 Y1021114 Y1021115 Y1021116 Y1021117 Y1021190(13m)

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 bruikbare opties 
hebt qua lengte.
Uitstekende kwaliteit.

Code Adv. pr. €
10211 990 499,00
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B9B8

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 hengel 
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

OVERSTEEK

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 bruikbare 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

Sphere Zero-G F1 PT+ – Samenstelling UK-set
• 16 meter Sphere Zero-G F1 PT+ vaste hengel
• Ergonomische rechthoekige Pole Protector, passend op 13 meter
• Ergonomische rechthoekige Square Pole Protector, passend op 
14,50 en 16 meter
• Omkeerbare Pole Protector, passend op de delen 6 en 7
• 9 2/1 Sphere Duo 3,9/4,5 mm Multisets
• 2 C/3 deel op volle lengte
• 1 korter C/3 deel
• 1 Cuppingset 
• Xitan Multipocket hengelfoedraal

Pole Sections C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Handdeel

10218 130 B1021813 B1021814 B1021815 B1021816 B1021817 B1021890(13m)
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B11B10

Sphere Zero-G Power Partner
Met Brownings Sphere Zero-G Partner Pole beschikken bezitters van een Sphere hengel nu over een vaste hengel van 10,50 meter die volledig compati-
bel 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 waar-
bij 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 omstandigheden 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

OVERSTEEK

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model  Kit 2/1 Cup. Kit Pole Prot. C Section
10216 116 Set 11,5 m 3 1 1 1

Sphere Zero-G Power Perfection 11,5 meter – Samenstelling set
• 11,5 meter Sphere Zero-G Power Perfection vaste hengel
• Omkeerbare Pole Protector, passend op de delen 6 en 7
• 3 2/1 Sphere Duobush Multisets
• 1 C/3 deel op volle lengte
• 1 Multi Cuppingset
• Sphere Multipocket foedraal voor vaste hengels

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Handdeel

10215 110 Z1021611 Z1021612 Z1021513 10216905 Z1021515 Z1021516 Z1021590(11m)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Handdeel

10216 115 Z1021611 Z1021612 Z1021513 10216905 Z1021515 Z1021516 Z1021690(11,5m)

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10215110&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10216115&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10216116&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10216996&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10216905&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10216997&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10216992&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10215110&type=video&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10215110&type=video2&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10216115&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10216115&type=video&locale=EN


B12 B13

Sphere Silverlite System Whip
Sphere Silverlite System Whip – Sphere Technologie en Innovatie toegepast op het vissen met een lange opslag 

Browning’s Sphere Silverlite System Whip is gebouwd met dezelfde ultra hoge kwaliteit materialen en geavanceerde carbon productietechnieken die 
onze Sphere EXO, F1+ en PT+ tot de beste vaste hengels gemaakt hebben die beschikbaar zijn.

De gemengde telescopische / insteek System Whip is uiterst dun en ze heeft een zeer laag eigen gewicht. De Sphere kwaliteit carbon en constructie-
technologie maakt het echter mogelijk om de middelste delen strak genoeg te houden voor het vissen met een lange opslag, of voor het vissen met 
een korte opslag, tot de volle lengte van 10 meter!

We geloven dat dit de lichtste en meest duurzame ‘long whip’ is die beschikbaar is, een hengel die de sportvisser een duidelijk voordeel qua perfor-
mance zal geven.

De Sphere Silverlite System Whip eigenschappen:
• De juiste keuze voor ervaren, op professioneel niveau vissende wedstrijdvissers die het beste materiaal verlangen.
• Vervaardigd met de hoogste kwaliteit Japans carbon dat beschikbaar is en met interne versterkingen.
• Extra wikkelingen op de onderste delen waar ze vastgehouden worden om ze af te steken of op lengte te brengen, voor extra sterkte en om samen-
drukken te voorkomen.
• Korte Pole Protector delen, met afgeronde uiteinden, die passen op de delen 7, 8, 9 & 10 ze beschermen de uiteinden van de hengeldelen tegen 
beschadigingen, met name wanneer er met een lange opslag gevist wordt en de hengel tussen de benen geklemd wordt.
• Driedelige, telescopische topsets in twee uitvoeringen met dezelfde lengte, voor verschillende vereisten en methoden van vissen:– Versie 1 heeft een 
lange, massieve ‘flicktip’, zodanig vastgezet dat er een perfecte topactie bereikt wordt. De dunne top is geschikt voor de vangst van kleine vis. De 
taper is echter ook zo ontworpen dat de top ingekort kan worden om een progressief strakkere actie te bereiken.– Versie 2 heeft een holle top voor 
gebruik met power gum of korte lengtes aan elastiek. De kit heeft nog steeds de juiste actie voor het vissen met een lange opslag. Het topgedeelte 
kan ook vervangen worden door een grotere bush zodat de hengel gebruikt kan worden voor een snelle visserij met korte lijnen.
• De standaard 8 meter uitvoering is opgebouwd uit een driedelige, telescopische topset plus vijf insteekdelen, ze wordt geleverd met een omkeerbare 
7/8 meter Pole Protector.
• Het dunne A-topdeel is aanzienlijk langer dan het holle A-gedeelte, dit omdat de meeste sportvissers de massieve top waarschijnlijk toch een centi-
meter of 10 in zullen korten. Dit heeft als resultaat dat de holle en massieve topsets ongeveer dezelfde lengte hebben – erg handig wanneer je tuigen 
uit wilt wisselen!
• Wordt geleverd in een speciale hardshell draagtas met vakken voor de hengel, extra topsets en de optionele extensie delen.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10224 800 Vaste hengel 8,00 m 8 1,15 m 235 g 549,00

10224 801 Set 8,00 m 8,00 m 8 1,15 m 235 g 745,00

10224 101 Set 10,00 m 10,00 m 10 1,15 m 360 g 999,00

10224 999 Verlengdeel 9 m + Pole Protector 9/10* 1,00 m 1 1,00 m 62 g 189,00

10224 998 Parallel Verlengdeel 10 m 1,00 m 1 1,00 m 63 g 189,00

10224 988 Vaste Hengel Protector 7/8 0,25 m 1 0,25 m 25 g 39,95

10224 989 Vaste Hengel Protector 9/10 0,25 m 1 0,25 m 23 g 39,95

10224 995 Topset 3/1 Tele Holle Top 2,60 m 3 1,00 m 26 g 125,00

10224 996 Topset 3/1 Tele Flicktip 2,80 m 3 1,00 m 24 g 125,00

OVERSTEEK

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model  Kit 3/1 Flicktip Kit 3/1 Hollow Tip Pole Prot. Extensions
10224 801 Set 8,00 m – 2 1 –
10224 101 Set 10,00 m 1 2 2 2

Pole Sections B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Handdeel

10224 800 C1022412 C1022413 C1022414 C1022415 C1022416 C1022417 C1022490(8m)

Sphere Silverlite System vaste hengel 8 meter – Samenstelling set 
• 8 meter Sphere Silverlite vaste hengel (incl. topset voor het vissen  
   op hengellengte)
• Omkeerbare Pole Protector, passend op de 7 en 8 meter delen
• 2 3/1 telescopische topsets met holle top *
• Sphere Silverlite Multipocket stevige koffer voor vaste hengels

Sphere Silverlite System vaste hengel 10 meter – Samenstelling set  
• 8 meter Sphere Silverlite vaste hengel (incl. topset voor het vissen op hengellengte)
• 9 meter verlengdeel
• 10 meter verlengdeel
• Omkeerbare Pole Protector, passend op de 7 en 8 meter delen
• Omkeerbare Pole Protector, passend op de 9 en 10 meter verlengdelen
• 2 3/1 telescopische topsets met holle toppen *
• 1 3/1 telescopische topset met volcarbon toppen voor het vissen op hengellengte *
• Sphere Silverlite Multipocket stevige koffer voor vaste hengels

* Aanwijzing: Beide typen topsets kunnen omgebouwd worden tot flicktoppen met hol en massief materiaal. Daartoe hoeft alleen het topdeel ‚A‘ omgewisseld te  
worden – deze toppen zijn als reservedelen te verkrijgen.

10224 988 Pole Protector 7/8

10224 989 Pole Protector 9/10
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B15B14

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 heb-
ben.
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 gro-
te 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 technologie-
en 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

10803 997 Multi Kit 2/1 Duo Bush 3,9mm/4,5mm 2,60 m 2 1,90 m 57 g 99,00

OVERSTEEK

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 m 8 1,75 m 825 g 2999,00

10801 162 Set 16 m UK 16 m 10 1,75 m 1385 g 2999,00

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

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

Xitan Advance Z16L 16,70 meter – Samenstelling UK-set   
• 16 meter Xitan Advance Z16L vaste hengel
• Xitan rechthoekige Pole Protector, passend op 13 meter
• Xitan rechthoekige Pole Protector, passend op 14,50 en 16 meter
• 4 Xitan 2/1 SLK 3,9/4,5 mm Duo Sets
• 3 Xitan 2/1 SLK 3,9/4,5 mm Duo Multisets
• 1 SLK Multi Cuppingset 
• 2 Power C/3 delen op volle lengte 
• 1 korter C/3 deel
• Xitan Multipocket hengelfoedraal

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Handdeel

10803 130 10803991 Z1080312 Z1080313 Z1080314 Z1080315 Z1080316 Z1080317 Z1080390(13m)

Xitan Advance Z9-2 16 meter – Samenstelling UK-set  
• 16 m Xitan Advance Z9-2 vaste hengel
• Xitan rechthoekige Pole Protector, passend op 13 meter
• Xitan rechthoekige Pole Protector, passend op 14,50 en  
   16 meter
• Xitan Round Pole Protector, passend op 11 en 9,50 meter
• 9 Xitan SLK 3,9 mm/4,5 mm Duo Sets
• 1 SLK Cuppingset 
• 2 Power C/3 delen op volle lengte 
• 1 korter C/3 deel
• Xitan Multipocket hengelfoedraal

Pole Sections C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Handdeel

10801 130 Y1080113 Y1080114 Y1080115 Y1080116 Y1080117 Y1080190(13m)
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Xitan Z8-3 Advance
Xitan Z8-3 – De ultieme ‘allrounder’, nu met onze nieuwste innovaties en technologie. Dit is de derde generatie van de geliefde Xitan Power Z8 vaste 
hengel van Browning en een verdere ontwikkeling van deze ‘8’ serie, die door haar prestaties, sterkte en betrouwbaarheid terecht beroemd gewor-
den is. Als zeer krachtige en betrouwbare ‘allrounder’’ doet deze vaste hengel simpelweg alles wat je van haar verlangt. De technieken van de, bij 
de ontwikkeling van onze markt leidende, topmodellen vaste hengels, zijn nu geïntegreerd in de Z8-3. Het resultaat is een nieuwe vaste hengel, die 
wezenlijk lichter en strakker is dan de eerdere uitvoeringen. Aan de sterkte, waarvoor de Z8 vaste hengels al die tijd beroemd waren, is echter niets 
veranderd! Een robuuste en langdurig te vissen vaste hengel, die een jarenlange, harde inzet zonder klagen doorstaat. De Z8-3 beschikt nu over vele 
vooruitstrevende kenmerken, die ook bij onze duurste vaste hengels gevonden kunnen worden, inclusief onze unieke ‘Tactile Precision Points’ – gerin-
ge verdikkingen in de handdelen, die je bij het op lengte brengen van de hengel voelt. Deze maken een nauwkeurig voeren en vissen mogelijk, zonder 
dat je de blik naar onderen moet richten, om aangebrachte lijnen te kunnen herkennen. Als Browning vaste hengel beschikt de Z8-3 natuurlijk ook 
over onze beroemde, ‘elleboog vriendelijke’ Square Pole Protector-delen, die het vissen op (bijna) volle lengte comfortabel en eenvoudig maken. Niet 
eerder was een dergelijke combinatie van hoge prestaties en vooruitstrevende functies voor deze prijs te koop. 

Xitan Z8-3 – Belangrijkste kenmerken:
• De perfecte keuze voor sportvissers die op zoek zijn naar een topkwaliteit hengel met veel kracht en duurzaamheid.
• Geschikt voor alle vismethoden, ideaal zowel voor karper als voor ‘natuurlijk’ vissen op een rivier en dergelijke.
• Licht, strak, goed uitgebalanceerd en goed te vissen op alle lengtes, tot en met een werkelijke 16 meter.
• Uitgevoerd met de unieke, ‘elleboog vriendelijke’ Square Pole Protector (SQPPs) van Browning.
• Alle bussen zijn ter bescherming met extra wikkelingen carbon versterkt.
• Met carbon versterkte gedeeltes waar de hengel vastgehouden wordt, op alle gedeelten op de onderste delen waar gevaar bestaat voor breuk.
• Al voorzien van topsets op de juiste lengte, compleet met de onovertroffen Duo-bussen voor toppen met een verschillende diameter.
• Pulla-Kits, kant-en-klaar met innovatieve, directionele PTFE-montage.
• Extreem soepel te hanteren zonder bewegende delen.
• De Xitan Z8-3 beschikt over conventionele handdelen met een lengte van 1,85 meter.
• Wordt geleverd in het nieuwste, extra ruim gedimensioneerde, hoogwaardige Xitan vaste hengel foedraal.
• Aanbevolen elastiek: 16+.
• De verschillende delen passen zonder uitzondering op de actuele en oudere Xitan Power vaste hengels.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10013 130 Vaste hengel 13,00 m 8 1,85 m 851 g 1299,00

10013 131 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,85 m 851 g 2249,00

10013 161 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,85 m 1463 g 2249,00

10013 998 Verlengdeel 14,5 m 1,80 m 1 1,85 m 301 g 399,00

10013 999 Verlengdeel 16 m 1,80 m 1 1,85 m 311 g 349,00

10013 986 Pole Protector 6/7 0,85 m 1 0,85 m 185 g 79,95

10013 987 Pole Protector 7/8 0,85 m 1 0,85 m 195 g 79,95

10013 996 4/1 Kit 5,90 m 4 5,90 m 178 g 349,00

OVERSTEEK

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model Kit 4/1 Kit 2/1 Power Carp Kit 2/1 SLK Cup. Kit Pole Prot. Uni C
10013 131 Set 13 m Cont. 2 2 2 1 2 2
10013 161 Set 16 m UK 0 4 3 1 3 1

Pole Sections C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Handdeel

10013 130 C1001313 C1001314 C1001315 C1001316 C1001317 C1001390(13m)

Xitan Advance Z8-3 16 meter UK set bestaat uit:
•  16 meter Xitan Advance Z8-3 vaste hengel
•  Xitan rechthoekige Pole Protector die past op het  

13 meter deel 
•  Xitan rechthoekige Pole Protector die past op de  

delen van 14,50 en 16 meter 
•  Xitan omkeerbare Pole Protector die past op de delen  

van 9,50 en 11 meter
•  4 x Xitan SLKP 5,5 mm/4,5 mm Duo topsets
•  3 x Xitan SLK 3,9 mm/4,5 mm Duo topsets
•  1 x Power C/3 deel op volle lengte
•  1 x SLK cuppingset
•  Xitan Multi-pocket foedraal

Xitan Advance Z8-3 13 meter set voor Europese vasteland 
bestaat uit:
•  13 meter Xitan Advance Z8-3 vaste hengel
•  Xitan rechthoekige Pole Protector die past op het 13 meter deel 
•  Xitan omkeerbare Pole Protector die past op de delen van 9,50 en 

11 meter
•  2 x Xitan SLKL 5,90 meter 4/1 topsets 
•  2 x Xitan SLKL 3,00 meter 2/1 topsets 5,5 mm 
•  2 x Xitan SLKL 3,00 meter 2/1 topsets 4,5 mm 
•  2 x Power C/3 deel op volle lengte
•  1 x SLKL 3,00 meter cuppingset
•  Xitan Multi-pocket foedraal

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10013130&type=google&locale=DE
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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 betrouw-
bare 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, waarmee 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

OVERSTEEK

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

+++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

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model  2/1 Kit Pole Prot.
1885 952 Set 9,5 m 2 1

Xitan Advance Z6-2 14,5 meter –  
Samenstelling UK-set
• 14,50 meter Xitan Advance Z6-2 vaste hengel
• Xitan rechthoekige Pole Protector, passend op 13 meter 
• Xitan rechthoekige Pole Protector, passend op 14,50  
   (en 16) meter 
• 3 2/1 Xitan SLKP 4,5 mm sets
• 2 2/1 Xitan SLKP 5,5 mm sets
• 1 C/3 deel op volle lengte
• 1 Cuppingset
• Xitan Multipocket hengelfoedraal

Xitan Advance Z6-2 13 meter –  
Samenstelling set vaste land Europa
• 13 meter Xitan Advance Z6-2 vaste hengel
• Xitan rechthoekige Pole Protector, passend op  
   13 meter
• Omkeerbare Xitan Pole Protector, passend op  
   9,50 en 11 meter
• 4 2/1 Xitan SLKP 4,5 mm sets
• 1 C/3 deel op volle lengte
• 1 Cuppingset
• Xitan Multipocket hengelfoedraal

Xitan Advance Z6-2 13 meter –  
Samenstelling ‘Diep water‘ set
• 13 meter Xitan Advance Z6-2 vaste hengel
• Xitan rechthoekige Pole Protector, passend op  
   13 meter 
• Omkeerbare Xitan Pole Protector, passend op  
   9,50 en 11 meter
• 2 4/1 Xitan SLKP 4,5 mm sets
• 2 2/1 Xitan SLKP 4,5 mm sets
• 1 Cuppingset
• Xitan Multipocket hengelfoedraal

Pole Sections C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Handdeel

10804 130 A1080413 A1080414 A1080415 A1080416 A1080417 A1080490(13m)

Pole Sections C/3 D/4 E/5 Handdeel

1885 950 T188513 T188514 T188515 T188590(9,5m)
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²eX-S Margin SL
De ²eX-S Margin SL – elke vaste hengel visser zou er een in zijn of haar foedraal moeten hebben! Dankzij de buitengewone prestaties is dit de ideale 
vaste hengel voor het vissen op grotere vis onder de eigen oever. De hengel heeft genoeg kracht om elke gehaakte vis weg te houden van gevaarlijke 
obstakels in het water. Toch heeft de hengel ook een zeer laag eigen gewicht, zodat je er vele uren zonder vermoeidheidsverschijnselen mee kunt vis-
sen. Elke Margin SL wordt geleverd met een hoge kwaliteit, tweedelige topset van haar ‘grotere zusters’ uit de DL-series.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10609 750 Vaste hengel 7,50 m 5 1,70 m 371 g 299,95

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 vissen geen pro-
bleem 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 echter 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 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, 5,5/4,9mm 3,00 m 2 1,57 m 57 g 99,95

OVERSTEEK

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 hen-
gels kenmerken zich door een ongekend laag gewicht en snelheid, die met de heerlijke soliditeit ervoor zorgt dat zelfs kapitale vissen geen probleem 
vormen. Dankzij de uitzonderlijke combinatie van hanteerbaarheid en sterkte zullen met zekerheid niet alleen vissers op karper, maar ook ander sport-
vissers 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 echter 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 beschermen de uit-
einden 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 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

+++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.

Pole Sections C/3 D/4 Handdeel

10609 750 B1060913 B1060914 B1060990(7,5m)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Handdeel Handdeel

10607 115 B1060711 B1060712 B1060713 B1060714 B1060715 B1060716 B1060717 B1060791(11,5m) B1060790(13m)

Pole Sections C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Handdeel Handdeel

10608 115 B1060813 B1060814 B1060815 B1060816 B1060817 B1060891(11,5m) B1060890(13m)
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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 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 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 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 wedstrijdhengel, die vooral onder moeilijke omstandigheden haar troe-
ven 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 uiteinden 
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

OVERSTEEK

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 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 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 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 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 wedstrijdhengel, die vooral onder moeilijke omstandigheden haar troe-
ven 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 uiteinden 
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

Hypercarp Competition 100 FDL 11,5 meter –  
Samenstelling set
• 11,50 meter Hypercarp Competition 100 FDL vaste hengel
• 2 2/1 Duobush topsets 4,5/5,5 mm
• 1 Rechthoekige EVA Pole Mate 

Hypercarp Competition 200 FDL 11,50 meter – 
Samenstelling set
• 11,50 meter Hypercarp Competition 200 FDL vaste hengel
• 2 2/1 Duobush topsets 4,5/5,5 mm
• 1 Cuppingset
• 1 Rechthoekige EVA Pole Mate, passend op deel 7

Hypercarp Competition 200 FDL 13 meter –  
Samenstelling ‘Extra‘-set
• 11,5 meter Hypercarp Competition 200 FDL vaste hengel
• 13 meter Hypercarp Competition 200 FDL verlengdeel
• Omkeerbare Hypercarp Pole Protector, passend op 3/4 
• Omkeerbare Hypercarp Pole Protector, passend op 5/6 
• 4 Duobush topsets 4,5/5,5 mm
• 1 Cuppingset
• 1 Rechthoekige EVA Pole Mate, passend op deel 7 (11,5)
• 1 Rechthoekige EVA Pole Mate, passend op deel 8 (13)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 Handdeel

10411 115 B1060711 B1060712 B1060713 B1060714 B1060715 B1060716 B1041190(11,5m)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 Handdeel

10412 115 10412 115 B1060712 B1060713 B1060714 B1060715 B1060716 B1041290(11,5m)
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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 vormen monsterkarpers, grote steu-
ren 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 2,50 m 2 1,30 m 65 g 69,95

10413 995 Cupping Kit 2/1 2,50 m 2 1,30 m 67 g 69,95

Hyper Carp HC 40-115
Hypercarp HC40–115 – De Hypercarp vaste hengels zijn extreme vaste hengels voor extreme situaties! Alle vaste hengels in de Hypercarp range zijn spe-
cialistische vaste hengels, specifiek ontworpen voor het landen van de grootste karpers met het sterkste materiaal. Deze vaste hengels nemen de plek 
over in die omstandigheden waarbij normale ‘power vaste hengels’ te zwak blijken te zijn. Ze zijn geconstrueerd met hoge kwaliteit carbon – essentieel 
om de hengel strak te houden – de wanden van de blanks en de uiteinden van de delen zijn aanzienlijk dikker en sterker gemaakt, zodat er geen zwak-
ke punten in de blanks te vinden zijn. 
De Hypercarp hengels zijn enigszins zwaarder dan conventionele vaste hengels, maar ze zijn prima uitgebalanceerd en ook op volle lengte prima te 
hanteren. Hoe groot een vis ook is – een Hypercarp stelt je niet teleur! De Hypercarp HC40–115 vormt het middelpunt van de Hypercarp range. Door 
het gewicht van de delen zorgvuldig uit te werken, zijn we in staat gewest om de HC40 een acceptabel laag gewicht te geven, daarnaast is de hengel 
opvallend strak voor een model met zoveel kracht en sterkte. Gemakkelijk te vissen op volle lengte, maar werkelijk ‘verwoestend’ wanneer ze op korte-
re lengte gevist wordt voor het ‘hit and hold’ vissen.

Belangrijkste kenmerken van de Hypercarp HC40–115: 
• Een vaste hengel die specifiek ontworpen is om de grootste karper te landen met het sterkste materiaal 
• De vaste hengel is kant-en-klaar, ze hoeft niet ingekort te worden om er elastiek in te kunnen bouwen, er zijn verlengdelen beschikbaar tot 13 meter 
• Gebouwd met hoge kwaliteit carbon om de hengel strak en snel reagerend te houden, zonder dat er ingeleverd hoeft te worden op de sterkte 
• Dikkere wanddikte van de blank en zwaardere bussen op alle delen, zodat er geen zwakke punten in de hengel te vinden zijn 
• Wordt geleverd met eendelige topsets met een grote opening die al voorzien zijn van een bush, deze zijn geschikt voor de dikste soorten elastiek 
• Er is een speciaal hengeldeel beschikbaar waarmee het mogelijk wordt om topsets van de Browning Xitan en HCC hengels te gebruiken 
• Er wordt geen maximum aangegeven voor het elastiek… noch voor de vis die met deze hengels geland kan worden!

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 110,90

OVERSTEEK

+++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

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 Handdeel Handdeel

10413 100 B1060711 B1060712 B1060713 B1060714 B1060715 B1060716 B1041390(10m) B1041391(8,5m)

Pole Sections C/3 D/4 E/5 F/6 Handdeel

1959 115 W195913 W195914 W195915 W195916 W195990(11,5m)
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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

10211 903 Sphere Zero-G 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

10217 991 Multi Kit 2/1 Light 3,9 mm 2,50 m 35 g 2 1,75 m 225,00

10217 992 Multi Kit 2/1 Light Camou 3,9 mm 2,50 m 35 g 2 1,75 m 225,00

10217 993 Multi Kit 2/1 Camou 3,9 mm 2,50 m 43 g 2 1,75 m 225,00

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

OVERSTEEK

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

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

SLK-P 2/1 Duo Pulla Kit
Code Model Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
10011 992 SLK-P 2/1 Duo Pulla Kit 4,5/5,5mm 2,60 m 49 g 2 1,45 m 54,95

10011 993 1 Piece Kit Duo Bush 3,9mm/4,5mm 1,85 m 45 g 1 1,85 m 54,95

10205 995 SLKe-P Kit 2/1, 4,5 mm 2,60 m 55 g 2 1,45 m 54,95

10205 997 SLKe-P Kit 2/1, 5,5 mm 2,60 m 55 g 2 1,45 m 54,95

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 Secties
Voordelig geprijsde Power C & D delen voor alle vaste hengels, voor het vis-
sen op korte afstand of volle lengte. De Power delen zijn licht van gewicht 
en zorgvuldig ontworpen om de balans in de hengel niet te verstoren. Van 
voordeel waar extra sterkte noodzakelijk is of als aantrekkelijk geprijsde extra 
hengeldelen.

Code Model Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
10203 903 Power Uni-D Sectie 1,50 m 76 g 1 1,50 m 89,95

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 992 SLKe-L Cupping Kit 2/1 3,0 m 3,00 m 52 g 2 1,60 m 74,95

10011 991 SLK-P 2/1 Cupping Kit 2,60 m 49 g 2 1,45 m 39,95

10803 992 Multi Kit 2/1 Cupping 2,60 m 60 g 2 1,90 m 89,95

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

Hyper Carp Competition 200 FDL
Code Model Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
10411 994 Kit 2/1 Duo Bush 5,5/4,5mm 3,00 m 61 g 2 1,60 m 119,95

10411 995 Power Kit 2/1 Duo Bush 5,5/4,5mm 3,00 m 65 g 2 1,60 m 109,95

10411 996 Cupping Kit 2/1 3,00 m 68 g 2 1,60 m 109,95

10408 996 Kit 3/1 4,05 m 109 g 3 1,52 m 219,00

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® Specialist
Met de nieuwe Black Magic Specialist zijn we weer een stapje verder gegaan. We hebben de Black Magic Allround als basis geno-
men en zijn er in geslaagd zo de Specialist naar een nog hoger level te brengen! Zo hebben we de solide hengelblank een snellere 
actie meegegeven en zijn er spiraalwikkelingen op de hengel aangebracht waardoor ze er ook nog eens zeer goed uitziet.. Maar het 
meest belangrijke is dat deze vaste hengel al is uitgerust met onze gloednieuwe Speed Kit met pre-bush! Deze combinatie  en het 
super lage gewicht van slechts 734 gram, maken deze vaste hengel tot een zeer aangename hengel om mee te vissen, zonder dat 
je power moet inleveren. Uitstekend geschikt voor het vissen op kolblei, brasem of zeelt. Je wilt toch liever op karper vissen? Geen 
probleem. De Black Magic Specialist wordt geleverd met een extra versterkte, Duo Pulla (ready) Power-Kit. Zo zijn er geen uitvluch-
ten meer om het niet te proberen!

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10009 100 Vaste hengel 10,00 m 7 1,75 m 735 g 325,00

10009 101 Set 10 m 10,00 m 7 1,75 m 735 g 349,00

Black Magic® Allround
Een compleet nieuwe Black Magic vaste hengel, waarin onze langjarige competentie in het bouwen van hengels en uitgebreide tests 
aan het viswater tot uitdrukking komen. Haar solide blank in combinatie met een gemiddeld snelle actie maken dit tot een gemak-
kelijk te hanteren hengel die tot grote prestaties in staat is. Daarbij horen versterkte, kant-en-klare en van een Pulla-elastiekset voor-
zien topsets. Haar super lage gewicht en de lengte van exact 10 meter maken dit tot de best presterende Black Magic vaste hengel 
in deze serie. De nieuwe Black Magic Allround zal in de komende jaren voor jou een trouwe begeleider aan vele viswateren zijn. En 
natuurlijk aan de carpodromes en commercials!

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10010 100 Vaste hengel 10,00 m 7 1,75 m 796 g 249,00

10010 101 Set 10 m 10,00 m 7 1,75 m 796 g 299,00

10010 995 Uni 4/1 Duo Pulla Kit 5,5/4,9mm 5,43 m 4 1,49 m 220 g 159,95

10010 996 Duo Pulla Kit 2/1 5,5/4,5mm 2,60 m 2 1,45 m 52 g 44,95

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, gro-
te 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 49,95

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 wan-
neer 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 135,00

10220 995 Kit 2/1 1,97 m 2 1,02 m 52 g 29,95

OVERSTEEK

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model Lengte Kit 2/1 
10401 113 Set 11,00 m 11,00 m 1 

+++SET KIT CONFIGURATION+++

+++SET KIT CONFIGURATION+++

+++SET KIT CONFIGURATION+++
Code Model Lengte Kit 2/1 
10220 801 Set 8 m 8,00 m 1 

Code Model Lengte Cup. Kit 2/1 Duo Pulla Kit
10009 101 Set10 m 10,00 m 1 2

Code Model Lengte Cup. Kit 2/1 Duo Pulla Kit
10010 101 Set10 m 10,00 m 1 2

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 Handdeel

10009 100 C1000911 C1000912 C1000913 C1000914 C1000915 C1000916 C1000990(10m)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 Handdeel

10401 110 X1040111 X1040112 X1040113 X1040114 X1040115 X1040116 X1040190(11m)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 Handdeel

10220 800 A1022011 A1022012 A1022013 A1022014 A1022015 A1022016 A1022090(8m)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 Handdeel

10010 100 X1020521(P 4,5mm) X1020512(P 3,0/3,9/4,5mm) C1001013 C1001014 C1001015 C1001016 C1001090(10m)
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Black Magic® Drag'N Net
De naam zegt het al, naderbij drillen en landen, daarvoor is deze hengel gebouwd. Grote vissen die kort 
onder de oever bevist worden, dan heb je een sterke blank nodig om een gehaakte vis uit de waterplanten te 
houden; juist dat is de kracht van de Drag’N Net. Het middelste deel is parallel uitgevoerd en daarmee kan de 
hengel ook op een kortere lengte gevist worden. Het tweede deel is met een grote Puller Bush uitgevoerd, het-
zelfde geldt voor de Puller Kit. De diameter van de top is zo groot gehouden dat zelfs dik elastiek hierin past, 
een inkorten van de top is niet noodzakelijk.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
10012 500 Vaste hengel 5,00 m 4 1,35 m 374 g 54,95

10012 903 Puller Kit 2/1 2,45 m 2 1,25 m 75 g 29,95

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. Pit Bull vaste hengels worden geleverd 
met een extra voorgemonteerde top kit hierdoor heeft de visser de keuze uit dikte 12 of 18 elastiek. Dikte 12 
is een perfect allround elastiek, dikte 18 is om de grootste vis te temmen.

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 1,78 m 2 1,05 m 52 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 900 Argon 9,00 m 7 1,72 m 930 g 99,95

OVERSTEEK

Pole Sections A/1 B/2 C/3 Handdeel

10012 500 C1001211 C1001212 C1001213 C1001290(5m)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 Handdeel Handdeel

10008 400 / 1008600 B1000811 B1000812 B1000813 B1000824 B1000825 B1000890(4m) B1000891(6m)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 Handdeel Handdeel Handdeel

10001 900 X1000111 X1000112 X1000113 X1000114 X1000115 X1000116 X1000190(6m) X1000191(7,5m) X1000192(9,m)
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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 199,00

10007 900 Black Magic® SLF Tele 9,00 m 8 1,40 m 420 g 259,00

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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B35B34

De SPHERE-hengels zijn waarachtig uit een andere wereld. Deze hengels zijn ontwikkeld gebruik makend 
van carbonmaterialen van de hoogste kwaliteit en ook alle andere aspecten van het design zijn zo omge-
zet dat een product ontstond, zoals we het ons niet meer perfect voor konden stellen.  
 Alle SPHERE-hengels beschikken over:  
 - De dunste en lichtste high modulus carbonblanks die op dit moment verkrijgbaar zijn.  
 Speciale SIC-voeringen in een skelet-bouwwijze voor een ultra geringe wrijving – de lichtste die verkrijg-
baar zijn.  
 Een unieke, ergonomische en gewichtsbesparende handgreep, die de sportvissers een duidelijk betere 
‚feeling‘ geeft.  
 SPHERE-hengels zien er uit en voelen als geen enkele andere hengel op de markt. We zijn ervan overtuigd 
dat het hierbij gaat om de meeste geavanceerde hengels die in een match-uitvoering beschikbaar zijn.

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 bolog-
nesehengel. Ook bij deze Sphere-hengels hebben we alleen de allerbeste componenten en carbon gebruikt. Over alle aspec-
ten 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 Braid Special
Een specialistische feederhengel binnen de Sphere-reeks, speciaal ontwikkeld voor het vissen met gevlochten lijnen of voor-
gerekt 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 ‘ske-
letal’ geleideogen heeft u weinig last van frictie, zodat u niet te maken krijgt met het gebruikelijke geluid van de gevloch-
ten 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 carbon feedertoppen geleverd zodat u de hengel aan de omstandigheden kunt 
aanpassen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Tip 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

WITVISHENGELS
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B37B36

Sphere Feeder
De Sphere Bomb hengels werden, net als alle hengels in de Sphere reeks, gemaakt uit carbon en met com-
ponenten van de allerhoogste kwaliteit. 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 ergono-
misch 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 hengels 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 gevoelig zijn en dus een goede beetindicatie geven, als sterk zodat ze niet sneuve-
len bij de karpervisserij.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Tip 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 369,00

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 390,00

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 469,00

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 com-
ponenten van de allerhoogste kwaliteit. 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 ergono-
misch 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 hengels 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 gevoelig zijn en dus een goede beetindicatie geven, als sterk zodat ze niet sneuve-
len bij de karpervisserij.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Tip 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 319,00

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 319,00

Sphere Feeder Quiver Tip
Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Testcurve Adv. pr. €
1498 001 Glasfiber 60 cm 1 60 cm 0,50 oz 19,95

1498 002 Glasfiber 60 cm 1 60 cm 0,75 oz 19,95

1498 003 Glasfiber 60 cm 1 60 cm 1,00 oz 19,95

1498 004 Glasfiber 60 cm 1 60 cm 1,50 oz 19,95

1498 005 Carbon 60 cm 1 60 cm 1,00 oz 27,95

1498 006 Carbon 60 cm 1 60 cm 1,50 oz 27,95

1498 007 Carbon 60 cm 1 60 cm 2,00 oz 27,95

1498 008 Carbon 60 cm 1 60 cm 3,00 oz 27,95

1498 009 Carbon 60 cm 1 60 cm 4,00 oz 27,95

1498 010 Carbon 60 cm 1 60 cm 5,00 oz 27,95

1498 011 Carbon 60 cm 1 60 cm 0,75 oz 27,95

1498 012 Carbon 60 cm 1 60 cm 0,50 oz 27,95

WITVISHENGELS
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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 Sea Guide 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 Sea Guide 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 Sea Guide 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 Sea Guide Sea Guide 259,00

WITVISHENGELS
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B41B40

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 stromende 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 daar-
bij 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 Sea Guide Sea Guide 289,00

Black Viper III
Ook de 4,20 meter Black Viper is beschikbaar met twee verschillende werpvermogens. De 120 grams uitvoe-
ring is de perfecte afstandhengel voor stilstaand water of voor het vissen op rivieren met een gemiddelde stro-
ming. 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 Sea Guide Sea Guide 269,00

Black Viper II & III Quiver Tip
Code Model Lengte Testcurve Tip 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

WITVISHENGELS

Black Viper II & III Quiver Tip small guides
Code Model Lengte Testcurve Tip 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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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 Tip 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

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

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 onverwoestbaar 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 Adv. pr. €
12240 330 Hyperdrome Feeder 3,30 m 2 80 g 1,17 m 2 254 g 1.0 oz, 2.0 oz 99,95

12240 360 Hyperdrome Feeder 3,60 m 2 80 g 1,30 m 2 281 g 1.0 oz, 2.0 oz 109,95

WITVISHENGELS

Solid Feeder Tip
Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Testcurve Adv. pr. €
12240 000 Carbon 1,10 m 1 1,10 m 0,75 oz 19,80

12240 001 Carbon 1,10 m 1 1,10 m 1 oz 19,80

12240 002 Carbon 1,10 m 1 1,10 m 2 oz 19,80

12240 003 Carbon 1,10 m 1 1,10 m 3 oz 19,80

Hyperdrome Method Feeder
Vanwege de grote bijval voor de geliefde Hyperdrome hengels, wordt deze serie nu uitgebreid met drie lichtere model-
len, speciaal voor het vissen met de methodfeeder. Het maakt niet uit of de vissen nu een of tien kilogram wegen, 
het vissen met de Hyperdrome Method hengels levert altijd het nodige plezier op. Alle modellen liggen goed uitgeba-
lanceerd in de hand en bezitten ondanks de dunne blanks genoeg krachtreserves voor een gecontroleerde dril. Uiter-
aard zijn alle modellen weer voorzien van Sic geleideogen en lange Solid Carbon feedertoppen, waarmee een fraaie, 
semi-parabolische actie mogelijk wordt. De Hyperdrome Method serie omvat drie lengtes: 3,00 meter voor het vissen 
op korte afstand, 3,30 meter voor gemiddelde afstanden en 3,60 meter voor afstanden vanaf 50 meter.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Geleideogen Adv. pr. €
12225 300 Hyperdrome Method Feeder 3,00 m 2 10 - 50 g 1,61 m 2 190 g 0,75 oz, 1 oz SIC Guides 69,95

12225 330 Hyperdrome Method Feeder 3,30 m 2 15 - 60 g 1,75 m 2 225 g 0,75 oz, 1 oz SIC Guides 79,95

12225 360 Hyperdrome Method Feeder 3,60 m 3 15 - 60 g 1,30 m 2 263 g 0,75 oz, 1 oz SIC Guides 89,95
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Ongelooflijk! Dat was het eerste commentaar van testvissers nadat ze de hengels uitgebreid getest hadden 
en toen hoorden op welk peil de verkoopprijzen naar verwachting zouden liggen. In feite is het zo dat de 
slanke blank, vervaardigd van 100% carbon samengeperst met een druk van 30 ton, al een unicum is in 
deze prijsrange. Drievoudig geharde, roestvrij stalen voeringen met een grote diameter garanderen uitste-
kende werpkwaliteiten en bescherming van de lijn – voorslagknopen glijden zonder weerstand door deze 
geleideogen. Het vernieuwde ontwerp van de handgreep in het onderste gedeelte staat dankzij de speciale 
vorm garant voor een compleet nieuwe ervaring bij het werpen, waardoor het hanteren van de hengel bij 
de werpbeweging vloeiend verloopt. De blank, die uitgevoerd is in het traditionele donkerrood van Brow-
ning, is versterkt met een speciale geweven carbonmat in het onderste hengeldeel, omdat hier tijdens de 
worp de grootste krachten op uitgeoefend worden. De Argon 2.0 serie aan feederhengels is een fantas-
tisch product voor een fantastische prijs en de afstand met de allerbeste hengels wordt hiermee aanzienlijk 
verkleind!

Argon 2.0 Method Feeder
De Argon 2.0 Method Feeder hengels zijn beschikbaar in lengtes van 3,00, 3,30 en 3,60 meter. High modulus 
carbonmatten, een semi-parabolische actie, geven de hengels alle noodzakelijk kenmerken voor het perfecte 
methodvissen. Of een karper nu een of twintig pond weegt, met deze hengel dril je deze zonder problemen 
uit. De grote diameter van de geleideogen maakt ook bij de korte modellen grote werpafstanden mogelijk, met 
het model van 3,60 meter is het geen probleem om afstanden tot 80 meter ver te werpen. Daarmee wordt 
deze hengel ook tot een fraaie allrounder voor alle methoden van feedervissen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Adv. pr. €
12217 300 Argon 2.0 Method Feeder 3,00 m 2 10 - 50 g 1,57 m 3 225 g 0.75, 1.0, 1.5 oz 74,95

12217 330 Argon 2.0 Method Feeder 3,30 m 2 10 - 50 g 1,71 m 3 237 g 0.75, 1.0, 1.5 oz 79,95

12217 360 Argon 2.0 Method Feeder 3,60 m 3 10 - 50 g 1,33 m 3 266 g 0.75, 1.0, 1.5 oz 89,95

Argon 2.0 Feeder
De Argon Feeder M in een lengte van 3,30 meter, ideaal voor korte tot gemiddelde visafstanden op kleinere 
meren, kanalen en rivieren.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Adv. pr. €
12213 330 M 3,30 m 2 20 - 75 g 1,70 m 3 242 g 0.75, 1.0, 1.5 oz 79,95

Argon 2.0 Feeder
De 3,60 meter lange Argon Feeder MH hengels zijn uiterst geschikt voor gemiddelde tot grote visafstanden aan 
meren en rivieren. De beide modellen zijn de allrounders onder de Argon-hengels, zelfs forse karpers zijn geen 
probleem voor deze powerhengels.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Adv. pr. €
12213 360 MH 3,60 m 3 30 - 90 g 1,30 m 3 251 g 1.0, 1.5, 2.0 oz 89,95

12213 361 MHD 3,60 m 3 40 - 120 g 1,30 m 3 262 g 1.0, 2.0, 3.0 oz 94,95
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Argon 2.0 Feeder
De Argon Feeder H is in een lengte van 3,90 meter gebouwd voor zware korven, gemiddelde tot grote werpaf-
standen. Het samenspel tussen de grote geleideogen en de speciaal gevormde handgreep maakt nauwkeurige 
worpen over grote afstanden mogelijk.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Adv. pr. €
12213 390 H 3,90 m 3 50 - 150 g 1,38 m 3 317 g 2.0, 3.0, 4.0 oz 94,95

Argon 2.0 Feeder
De Argon Feeder HD is een lengte van 4,20 meter een echt ‘werkpaard’, geschikt voor het zware feedervissen 
op rivieren met voerkorven met een hoog gewicht. Door het schuin omhoog plaatsen van de hengel kan een 
groot deel van de lijn uit het water gehouden worden, om zo de stromingsdruk op de lijn zoveel mogelijk te 
verminderen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Adv. pr. €
12213 420 HD 4,20 m 3 60 - 200 g 1,45 m 3 356 2.0, 3.0, 4.0 oz 99,95

Argon Feedertop
Code Model Lengte Testcurve Tip Ø
12213 001 Carbon 70 cm 0,75 oz 2,80 mm

12213 002 Carbon 70 cm 1,00 oz 2,80 mm

12213 003 Carbon 70 cm 1,50 oz 2,80 mm

12213 004 Carbon 70 cm 2,00 oz 2,80 mm

12213 005 Carbon 70 cm 3,00 oz 2,80 mm

12213 006 Carbon 70 cm 4,00 oz 2,80 mm
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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 Tip 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 cm 0,50 oz 2,80 mm

12233 002 Glasfiber 63 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 Tip 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 64,95

12233 001 Glasfiber 63 cm 0,50 oz 2,80 mm

12233 002 Glasfiber 63 cm 1,00 oz 2,80 mm
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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 fric-
tie, 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 Tip 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 64,95

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 
speciaal 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 Tip 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 74,95

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 Tip 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 Tip 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

WITVISHENGELS

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

CK Quiver Tip
Code Model Lengte Testcurve Tip Ø
12230 001 Glasfiber 63 cm 0,50 oz 3,30 mm

12230 002 Glasfiber 63 cm 0,75 oz 3,30 mm

12230 003 Glasfiber 63 cm 1,00 oz 3,30 mm

12230 004 Glasfiber 63 cm 1,50 oz 3,30 mm

12230 005 Glasfiber 63 cm 2,00 oz 3,30 mm
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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 Tip 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 Tip 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

WITVISHENGELS

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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B55B54

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 presteren 
beter dan hun prijs doet vermoeden, het zijn echte ‘alles-kunners’. De range bestaat uit hengels voor het vissen met dobbers, voer-
korven 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 ‘opgevoerde’ 
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 Tip 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 presteren 
beter dan hun prijs doet vermoeden, het zijn echte ‘alles-kunners’. De range bestaat uit hengels voor het vissen met dobbers, voerkor-
ven en loodgewichten. De CFX Feeder hengels profiteren van de ongeëvenaarde kennis van Browning in het ontwerpen van feederhen-
gels 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 wor-
den geleverd met twee feedertoppen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte F. Tips Gewicht Meegeleverde feedertoppen Tip 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 Tip Ø
12207 001 Glas fibre 0,63 m 1 oz 3,60 mm

12207 002 Glas fibre 0,63 m 2 oz 3,60 mm

12207 003 Glas fibre 0,63 m 3 oz 3,60 mm

12207 004 Carbon 0,63 m 1 oz 3,60 mm

12207 005 Carbon 0,63 m 2 oz 3,60 mm

12207 006 Carbon 0,63 m 3 oz 3,60 mm

12207 007 Carbon 0,63 m 4 oz 3,60 mm

WITVISHENGELS
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B57B56

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

SPHERE SILVERLITE SYSTEM WHIP

SPHERE SILVERLITE SYSTEM WHIP A-PARTS

XITAN Z16 L ADVANCE

XITAN Z9-2 ADVANCE

XITAN Z9-2 A-PARTS

XITAN Z9-2 B-PARTS

XITAN Z8-3 ADVANCE

XITAN Z6-2 ADVANCE

XITAN Z REVOLUTION XTREME MARGIN

²EX-S SL MARGIN

²EX-S COMPETITION CARP DL

²EX-S MATCH CARP DL

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 HC 40-115

HYPER CARP A-PARTS

HYPER CARP B-PARTS

BLACK MAGIC SPECIALIST

BLACK MAGIC ALLROUND

BLACK MAGIC® CARP

BLACK MAGIC® MARGIN EX

BLACK MAGIC® DRAG‘N NET

PIT BULL II

ARGON

OUDE MODELLEN
XITAN Z 14-1

XITAN Z 14-1 A-PARTS

XITAN Z 14-1 B-PARTS

XITAN Z12

XITAN Z12 A-PARTS

XITAN Z12 B-PARTS

XITAN Z8-2

XITAN Z7-2 POWER SPECIAL

CC SILVERLITE SL 10-12

CC SILVERLITE SL 10-08

CC SILVERLITE SL10-06

CC SILVERLITE A-PARTS

CC SILVERLITE B-PARTS

²EX-S 60#1

²EX-S 50#1

²EX-S 40#1

²EX-S 30#1

²EX-S POWER CARP

²EX-S ULTRA CARP

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

BLACK MAGIC CLASSIC

A/1

Z1021611

Z1021611

Y1021111(Multi LC)

Y1021112(Multi LC)

C1022411(Solid)

10803991

Y1080111(3mm)

Y1080112(Pulla)

B1060711

X1020311(L 3mm)

X1020312(3,0/3,9/4,5mm)

B1041111

B1041211

B1041311

W195911(Std)

W195912(Std)

C1000911

C1000911

X1040111

A1022011

C1001211

B1000811

X1000111

B/2

Z1021612

Z1021612

B1021701(Multi 3,9mm)

B1021702(Multi 3,9mm)

C1022412

C1022421(hollow)

Z1080312

Y1080121(3,9/4,5mm)

Y1080122(Std)

B1060712

X1020321(L 3,9mm)

X1020512(P 3,0/3,9/4,5mm)

B1041112

B1041212

B1041312

W195901(Puller)

W195902(Puller)

C1000912

C1000912

X1040112

A1022012

C1001212

B1000812

X1000112

C/3
B1021713

Y1021113

B1021813

Z1021513

Z1021513

Y1021121(Cup)

Y1021122(Cup)

C1022413

Z1080313

Y1080113

Y1080131(5,5mm)

C1001313

A1080413

T188513

B1060913

B1060713

B1060813

X1020331(L 4,5mm)

X1020352(Cup)

B1041113

B1041213

B1041313

W195913

C1000913

C1001013

X1040113

A1022013

C1001213

B1000813

X1000113

D/4
B1021714

Y1021114

B1021814

10216905

10216905

Z1021610(Cup)

Z1021620(Cup)

C1022414

Z1080314

Y1080114

C1001314

A1080414

T188514

B1060914

B1060714

B1060814

X1020341(L 5,5mm)

X1020362(L Cup)

B1041114

B1041214

B1041314

W195914

C1000914

C1001014

X1040114

A1022014

B1000824

X1000114

E/5
B1021715

Y1021115

B1021815

Z1021515

Z1021515

C1022415

Z1080315

Y1080115

C1001315

A1080415

T188515

B1060715

B1060815

X1020351(Cup)

B1041115

B1041215

B1041315

W195915

C1000915

C1001015

X1040115

A1022015

B1000825

X1000115

F/6
B1021716

Y1021116

B1021816

Z1021516

Z1021516

C1022416

Z1080316

Y1080116

C1001316

A1080416

B1060716

B1060816

X1020361(L Cup)

B1041116

B1041216

B1041316

W195916

C1000916

C1001016

X1040116

A1022016

X1000116

G/7
B1021717

Y1021117

B1021817

C1022417

Z1080317

Y1080117

C1001317

A1080417

B1060717

B1060817

X1020511(P 3,9mm)

H/8

X1020521(P 4,5mm)

I/9 / Handdeel
B1021790(13m)

Y1021190(13m)

B1021890(13m)

Z1021590(11m)

Z1021690(11,5m)

C1022490(8m)

Z1080390(13m)

Y1080190(13m)

C1001390(13m)

A1080490(13m)

T188590(9,5m)

B1060990(7,5m)

B1060791(11,5m)

B1060891(11,5m)

X1020531(P 5,5mm)

B1041190(11,5m)

B1041290(11,5m)

B1041390(10m)

W195990(11,5m)

C1000990(10m)

C1001090(10m)

X1040190(11m)

A1022090(8m)

C1001290(5m)

B1000890(4m)

X1000190(6m)

Handdeel

B1060790(13m)

B1060890(13m)

B1041391(8,5m)

B1000891(6m)

X1000191(7,5m)

A/1

W189601(Puller 3,9mm)

W189620(Puller 3,9-5,5mm)

S173911

S173921(3,9mm)

S173922(Pulla)

X1021011(3,9mm)

W1020111(3,0mm)

W1020112(Std 3,9mm)

Y1040711

Y1040811

Y1040721(Cup)

Y1040702(Pulla 4,5mm)

W195811

Y1040411

X1000211

B/2

W189602(Puller 4,5mm)

S173912

S173931(4,5mm)

S173932(Cup)

X1021012 (Std)

W1020121(3,9mm)

W1020122(Cup)

Y1040712

Y1040812

Y1040722(Cup)

W195812

Y1040412

X1000212

C/3
W189613

W189603(Puller 5,5mm)

S173913

S173941(5,5mm)

Y1080213

Y1040913

W1020113

W1020113

X1021013

W1020131(Cup)

X1020313

X1020413

X1020513

X1020613

A1023013

Y1040313

Y1040713

Y1040813

W195813

Y1040413

X1000213

D/4
W189614

S173914

S173951(Cup)

Y1080214

Y1040914

W1020114

W1020014

X1021014

X1020314

X1020414

X1020514

X1020614

A1023014

Y1040314

Y1040714

Y1040814

W195814

Y1040414

X1000214

E/5
W189615

S173915

Y1080215

Y1040915

W1020115

W1020015

X1021015

X1020315

X1020415

X1020515

X1020615

A1023015

Y1040315

Y1040715

Y1040815

W195815

Y1040415

X1000215

F/6
W189616

S173916

Y1080216

Y1040916

W1020116

W1020016

X1021016

X1020316

X1020416

X1020516

X1020616

A1023016

Y1040316

Y1040716

Y1040816

W195816

X1000216

G/7
W189617

S173917

Y1080217

Y1040917

W1020117

W1020017

X1021017

X1020317

X1020417

X1020517

X1020617

A1023017

Y1040317

Y1040717

Y1040817

W195817

X1000217

H/8

X1000218

I/9 / Handdeel
W189690(13m)

S173990(13m)

Y1080290(13m)

Y1040990(13m)

W1020190(13m)

W1020090(13m)

X1021090(13m)

X1020390(13m)

X1020490(13m)

X1020590(13m)

X1020690(13m)

A1023090(13m)

Y1040390(13m)

Y1040791(11,5m)

Y1040891(11,5m)

W195890(13m)

Y1040490(9,5m)

X1000290(11m)

Handdeel

Y1040790(13m)

Y1040890(13m)

Handdeel

X1000192(9,m)

Handdeel
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B59B58

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 79 cm 8 8 kg / 16 lbs 420 g 119,95

0319 055 855 300 / 0,20 4,6:1 88 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 149,95

SLIP VOOROP
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B61B60

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 159,95

0317 040 940 110 / 0,20 4,6:1 89 cm 9 7,7 kg / 17 lbs 338 g 169,95

0317 050 950 140 / 0,20 4,6;1 95 cm 9 7,7 kg / 17 lbs 343 g 179,95

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 74,95

MATCH & FEEDER
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B63B62

Black Magic® MSF
Terecht draagt deze werpmolenserie de naam Black Magic®, hij staat voor 
een prima prijs/kwaliteitsverhouding. Twee ruim bemeten lijnclips waar de lijn 
gemakkelijk achter geklemd kan worden, een solide beugel zorgt voor een 
goede rotorbalans, de grote openingen reduceren het gewicht van de spoel 
en vormen een fraaie blikvanger. Black Magic® biedt, zoals altijd, erg veel 
waarde voor je geld.

Technische specificaties
 · Razor Rotor Design
 · Robuust molenhuis uit nylon
 · Fijn instelbare slip voorop
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Dikke lijnbeugel voor optimale balans
 · Krachtig binnenwerk
 · Aluminium spoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0383 020 320 120 / 0,16 4,9:1 59 cm 3 4 kg / 9 lbs 190 g 39,95

0383 030 330 160 / 0,16 5,1:1 72 cm 3 8 kg / 18 lbs 238 g 41,95

0383 040 340 160 / 0,22 5,1:1 80 cm 3 10 kg / 22 lbs 290 g 44,95

Black Magic® FD
Een robuuste en duurzame molen met de slip voorop die 
aan alle verwachtingen voldoet om op grote vis probleem-
loos 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

SLIP VOOROP

Argon FD
De perfecte molen om in combinatie met onze instapmo-
dellen bij de match- en feederhengels te gebruiken. Ze 
mogen dan wel goedkoop zijn, maar ze functioneren per-
fect… 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 31,95

0347 040 340 180 / 0,25 5,2:1 72 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 408 g 34,95
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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 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 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 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 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 onweerstaanbaar 
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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B66 B67

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

Champion’s Feeder Mix Black Roach
Een zwart feederlokvoer, ontwikkelt volgens de normen van Jens Koschnick 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 stilstaand 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 vissen, daar waar 
andere voersoorten het af laten weten! Voor nadere informatie vind je op de 

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. Voor nadere 

Code Kleur Inhoud
3970 026 geel 1 kg
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B68 B69

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. Voor 
nadere informatie vind je op de zak een QR code die toegang geeft tot een 

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. 
Voor nadere informatie vind je op de zak een QR code die toegang geeft tot 

Code Kleur Inhoud
3970 081 red 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 verschillen-
de gemalen voer- en opvoedpellets, verrijkt met een zoet aroma, levert een 
onweerstaanbaar 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. Voor nadere informatie vind je op de zak een QR code die 
toegang geeft tot een video.

Code Kleur Inhoud Smaakstof
3970 082 Natuur 1 kg Scopex karamel

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, zee-
lt en andere witvissen zijn dol op zoet spul. Kra-
zy 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 
tegenstelling tot andere zoetmakers heeft Krazy 
Sweetner geen bittere nasmaak. Aanbevolen 
dosering: één theelepel per 1-3 liter grondvoer.

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 vervol-
gens Krazy Glue over en vorm de maden traag 
tot een bal samen. Als u de ballen zwaarder wil 
maken, kunt u er wat zandkorrels bij doen. Deze 
ballen zullen vervolgens snel uit elkaar vallen een 
keer ze in het water liggen.

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 snel-
ste manier om te beazen.

Code Inhoud
6602 010 20 stuks
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B71B70

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

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 24,95

2225 010 0,10 mm 150 m 5,45 kg / 12,00 lbs grey/green 24,95

2225 012 0,12 mm 150 m 6,80 kg / 15,00 lbs grey/green 24,95

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

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

LIJN

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

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
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B73B72

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

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

LIJN

Sphere Beast Barbless Hook
De geliefde Sphere Beast haken zijn nu ook beschik-
baar 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 omstan-
digheden op sterke vissoorten zoals karper en 
barbeel gevist wordt. Als extra bijzonderheid is de 
Sphere Beast in de weerhaakloze uitvoering voor-
zien 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 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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B75B74

Sphere CPF LS Barbless Hook
Deze weerhaakloze haak is absoluut allround talent voor het vissen op commercials en car-
podromes. 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 vissen op witvis tot en met kroeskarper en karper. Dankzij de teflon 
coating dringt de haak zeer gemakkelijk in de bek van de vissen, waarmee het aantal losschie-
ters 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 Match
We produceren de matchhaak in een model dat vooral feedervissers veel gebruiken. 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. Toepassing: 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 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. Toepassing: voor het vissen met de vaste hengel en matchhengel met licht materiaal 
en het ultralichte feedervissen. 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

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 worden 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

LOSSE HAKEN

Sphere Beast
Dit onmiskenbare haakmodel is met name populair wanneer er gericht gevist wordt op gro-
te 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

Sphere Match
We produceren de matchhaak in een model dat vooral feedervissers veel gebruiken. 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. Breekst. 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. Toepassing: 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. Breekst. 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
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B77B76

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. Toepassing: 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. Breekst. 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 mat-
chhengel zullen zeker bekend zijn met dit zeer effectieve haakmodel. Met de lange haaksteel kan 
de haak gemakkelijker verwijderd worden 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 hen-
gel, het matchvissen of licht of zwaar feedervissen. De haken zijn geknoopt aan topkwaliteit nylon.

Code Ø Haakmaat Haak gewicht Onderlijnl. Breekst. 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 vissoor-
ten 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 vis-
soorten en in snelstromend water. De haken zijn geknoopt aan topkwaliteit nylon.

Code Ø Haakmaat Haak gewicht Onderlijnl. Breekst. 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

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. Breekst. 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. Breekst. 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. Breekst. 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. Breekst. 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. Breekst. 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. Breekst. 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. Breekst. 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. Breekst. 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. Breekst. 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. Breekst. 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 Ø Maat Gewicht
6699 015 2,9 cm 18 mm M 15 g

6699 021 2,9 cm 18 mm M 20 g

6699 031 2,9 cm 18 mm M 30 g

6699 020 3,5 cm 23 mm L 20 g

6699 030 3,5 cm 23 mm L 30 g

6699 050 3,5 cm 23 mm L 50 g
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Xenos Landi Voerkorf
Browning gebruikt voor de nieuwe Xenos Wire Feeder range een modern pro-
ces van thermocoating, waardoor het oppervlak van de voerkorven stootvast is 
en door de camouflagekleur zeer goed aangepast is aan de omgeving. Lichte, 
kleine edelstaal-voerkorven met grote voordelen! Deze mini-voerkorf wordt op 
korte afstand, op ondiep water en in vissituaties gebruikt waarbij het brengen 
van geringe hoeveelheden voer succes oplevert! De vissen raken niet verzadigd 
en ze worden niet verjaagd door een regelmatig, zwaar plonzen in het water-
oppervlak. Door de speciale coating ontstaat er geen schrikreactie bij vissen bij 
de voerkorf.

Code Lengte Ø Gewicht
6532 005 2,5 cm 20 mm 5 g

6532 008 2,5 cm 20 mm 8 g

6532 010 2,5 cm 20 mm 10 g

6532 015 2,5 cm 20 mm 15 g

6532 020 2,5 cm 20 mm 20 g

Xenos Wire Match Voerkorf
Browning gebruikt voor de nieuwe Xenos Wire Feeder range een modern pro-
ces van thermocoating, waardoor het oppervlak van de voerkorven stootvast is 
en door de camouflagekleur zeer goed aangepast is aan de omgeving. De veel-
zijdige Match-Feeder met een grote maaswijdte voor een snel afgeven van het 
lokvoer, kan zowel op stilstaand water als op stromend water ingezet worden. 
De 6 centimeter modellen zijn ook zeer geschikt om voor het eerst lokvoer naar 
een visplek te brengen, zodat de vissen hier snel naar toe gelokt worden. Door 
de speciale coating ontstaat er geen schrikreactie bij vissen bij de voerkorf.

Code Lengte Ø Gewicht
6533 010 4,0 cm 4,0 cm 10 g

6533 020 4,0 cm 4,0 cm 20 g

6533 030 4,0 cm 4,0 cm 30 g

6533 040 4,0 cm 4,0 cm 40 g

6534 020 4,5 cm 4,5 cm 20 g

6534 030 4,5 cm 4,5 cm 30 g

6534 040 4,5 cm 4,5 cm 40 g

6534 050 4,5 cm 4,5 cm 50 g

6534 060 4,5 cm 4,5 cm 60 g

6535 040 5,5 cm 6,0 cm 40 g

6535 060 5,5 cm 6,0 cm 60 g

6535 080 5,5 cm 6,0 cm 80 g

6535 100 5,5 cm 6,0 cm 100 g

Xenos Wire Specialist Voerkorf
Browning gebruikt voor de nieuwe Xenos Wire Feeder range een modern pro-
ces van thermocoating, waardoor het oppervlak van de voerkorven stootvast is 
en door de camouflagekleur zeer goed aangepast is aan de omgeving. Speciale 
voerkorf voor gebruik op stromend water. Het lood is vlak op de gaaskorf aan-
gebracht en zorgt zo voor een gelijkmatige ligging op de bodem, de korf blijft 
hiermee zeer goed liggen op de bodem van het water. Hierdoor kunnen ook 
lagere gewichten ingezet worden. Door de speciale coating ontstaat er geen 
schrikreactie van vissen bij de voerkorf.

Code Lengte Ø Gewicht
6536 020 3,0 cm 2,5 cm 20 g

6536 030 3,0 cm 2,5 cm 30 g

6536 040 3,0 cm 2,5 cm 40 g

6536 050 3,0 cm 2,5 cm 50 g

6536 060 3,0 cm 2,5 cm 60 g

6536 080 3,0 cm 2,5 cm 80 g

6537 040 5,0 cm 5,0 cm 40 g

6537 050 5,0 cm 5,0 cm 50 g

6537 060 5,0 cm 5,0 cm 60 g

6537 080 5,0 cm 5,0 cm 80 g

6537 100 5,0 cm 5,0 cm 100 g

6537 120 5,0 cm 5,0 cm 120 g

6537 140 5,0 cm 5,0 cm 140 g

Xenos Wire Pro Cast Voerkorf
Browning gebruikt voor de nieuwe Xenos Wire Feeder range een modern 
proces van thermocoating, waardoor het oppervlak van de voerkorven stoot-
vast is en door de camouflagekleur zeer goed aangepast is aan de omgeving. 
Nieuwe, super stabiele verwerp-voerkorf uit edelstaaldraad, voor verre en 
precieze worpen! Door het naar beide zijden conisch aflopende loodgewicht, 
heeft de voerkorf een zeer goede vluchtdynamiek en kan ze ook gemakkelijk 
weer binnen gedraaid worden. De grove maaswijdte geeft het lokvoer en de 
partikels zeer snel vrij, bij het binnen draaien blijven er geen voerresten achter 
in de korf. Door de speciale coating ontstaat er geen schrikreactie van vissen bij 
de voerkorf.

Code Lengte Ø Gewicht
6538 030 3,0 cm 2,5 cm 30 g

6538 040 3,0 cm 2,5 cm 40 g

6538 050 3,0 cm 2,5 cm 50 g

6538 060 3,0 cm 2,5 cm 60 g

6538 070 3,0 cm 2,5 cm 70 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 25 mm 12,5 g

6696 012 2,4 cm 28 mm 12,5 g

6697 012 3,0 cm 32 mm 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 25 mm 30 g

6695 040 2,1 cm 25 mm 40 g

6695 050 2,1 cm 25 mm 50 g

6695 060 2,1 cm 25 mm 60 g

6695 080 2,1 cm 25 mm 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 28 mm 30 g

6696 040 2,4 cm 28 mm 40 g

6696 050 2,4 cm 28 mm 50 g

6696 060 2,4 cm 28 mm 60 g

6696 080 2,4 cm 28 mm 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 32 mm 30 g

6697 040 3,0 cm 32 mm 40 g

6697 050 3,0 cm 32 mm 50 g

6697 060 3,0 cm 32 mm 60 g

6697 080 3,0 cm 32 mm 80 g

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6532005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6532008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6532010&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6532015&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6532020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6533010&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6533020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6533030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6533040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6534020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6534030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6534040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6534050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6534060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6535040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6535060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6535080&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6535100&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6536020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6536030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6536040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6536050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6536060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6536080&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6537040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6537050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6537060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6537080&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6537100&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6537120&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6537140&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6538030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6538040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6538050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6538060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6538070&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6696012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6697012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695080&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6696030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6696040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6696050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6696060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6696080&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6697030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6697040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6697050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6697060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6697080&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6538030&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695012&type=360degree&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695012&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695012&type=video&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695012&type=video2&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695030&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695030&type=video&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695030&type=video2&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6696030&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6696030&type=video&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6696030&type=video2&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6697030&type=video&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6697030&type=video2&locale=EN


B84 B85

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 25 mm M 20 g 1 stuks

6621 225 3 cm 25 mm M 25 g 1 stuks

6621 230 3 cm 25 mm M 30 g 1 stuks

6621 240 3 cm 25 mm 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 25 mm M 20 g 1 stuks

6621 025 3 cm 25 mm M 25 g 1 stuks

6621 030 3 cm 25 mm M 30 g 1 stuks

6621 040 3 cm 25 mm M 40 g 1 stuks

6621 050 3 cm 25 mm 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 30 mm XL 20 g 1 stuks

6621 125 4 cm 30 mm XL 25 g 1 stuks

6621 130 4 cm 30 mm XL 30 g 1 stuks

6621 150 4 cm 30 mm XL 50 g 1 stuks

6621 160 4 cm 30 mm 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 Ø Gewicht
6621 315 2,4 cm 25 mm 15 g

6621 320 2,4 cm 25 mm 20 g

6621 325 2,4 cm 25 mm 25 g

6621 330 2,4 cm 25 mm 30 g

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 050 5,0 cm 26 mm L 50 g 1 stuks

6628 135 3,8 cm 22 mm M 35 g 1 stuks

6628 145 3,8 cm 22 mm M 45 g 1 stuks

FEEDER

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 Ø Gewicht Kleur
6622 020 4,4 cm 20 mm 20 g groen

6623 035 5,3 cm 23 mm 35 g groen

6623 050 5,3 cm 23 mm 50 g groen

6624 035 5,8 cm 26 mm 35 g groen

6624 050 5,8 cm 26 mm 50 g groen

Streamline Window Feeder
De Steamline Window Feeder is een belangrijke update van Browning’s originele 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 binnendraaien 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

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621220&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621225&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621230&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621240&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621025&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621120&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621125&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621130&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621150&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621160&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621315&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621320&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621325&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621330&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6628050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6628135&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6628145&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6622020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6623035&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6623050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6624035&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6624050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6550015&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6550020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6550030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6551020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6551035&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6551050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6552020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6552035&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6552050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6552070&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621220&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621220&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621020&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621020&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621120&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621120&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621315&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621315&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6621315&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6628050&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6622020&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6622020&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6622020&type=video2&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6622020&type=video3&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6550015&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6550015&type=video&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6550015&type=video&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6550015&type=video2&locale=EN


B87B86

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

Connector Kraal
Deze praktische Connector Bead maakt het mogelijk om de onderlijn bij het 
vissen met de feeder- of matchhengel binnen enkele seconden te wisselen.

Code Maat Inhoud Kleur
3371 001 medium 10 stuks groen

3371 002 large 10 stuks groen

LOOD

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
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Specialist Feeder Rig
Perfecte feedermontage, ontwikkeld door de specialisten van ons Deense Brow-
ning 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 voer-
korf 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

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

Onthaker
Buigzame en zeer effectieve onthaker in kunststof.

Code Lengte
6300 001 19 cm

Hook Slave II hakenknoper
Een wonder machientje!: een hook tyer op batterijen , Hiermee bespaart u 
uren gepruts aan de waterkant. Zorgt voor perfect gelegde knopen. Werkt met 
twee (niet meegeleverde) AAA-batterijtjes. Iedere knoop, iedere haak,  altijd 
goed. Batterijen: 2x AAA (niet inbegrepen)

Code Inhoud Adv. pr. €
9912 004 1 stuks 49,95

Visteller
Een opschroefbare variant die stevig gemonteerd kan worden op een bank 
stick, zitkist en platform.

Code
9890 015

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.

Code
9890 010

Lusknoper
Een gemakkelijke manier om sterke lussen te maken aan voorslagen die altijd 
precies even groot zijn.

Code
6325 013
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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

Vaste Hengel Cup Set
Een set van twee grote cups voor de vaste hengel. Wordt geleverd met een 
adapter voor de topset met een standaard schroefdraad die past op de Brow-
ning vaste hengels en ook op vele andere vaste hengels. De cups hebben een 
capaciteit van 250 en 175 ml en zijn dus ook geschikt om het voer mee af te 
meten.

Code
6779 001

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

Carbon feedertoppen
Universele feedertoppen met diverse diameters en 
acties. Geschikt voor allerlei series aan populaire 
feederhengels van diverse fabrikanten, gemaakt van 
carbon en afgewerkt met extra goed zichtbare lak 
bij het uiteinde van de top.

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

VASTE-HENGEL-ACCESSOIRES

Solid Carbon Tip
Wie kent het niet? Juist de dunne toppen van 
insteek of telescopische vaste hengels breken 
nogal eens. Maar dankzij het uitgebreide aanbod 
aan universele volcarbon toppen in alle standaard 
diameters, wordt de zoektocht naar een passend 
vervangend hengeldeel voortaan tot kinderspel.

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

Holle Carbon toppen
Geleverd in verpakkingen van 10 of 
als een complete reeks in een dis-
play 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

Xitan Pole Cleaning Brush Set
Een set van drie borstels aan lang en stijf metaaldraad, waarmee u de binnen-
kant van uw hengels kunt poetsen. Drie formaten borstel zodat u delen met 
verschillende 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 hengels 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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B93B92

DIVERSEN

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

red

wit

lichtblauw

Lengte Ø paars blauw geel wit groen oranje red lichtblauw
3 m 1,70 mm 6085 001
3 m 1,90 mm 6085 002
3 m 2,10 mm 6085 003
3 m 2,30 mm 6085 004
3 m 2,50 mm 6085 005
3 m 2,70 mm 6085 006
3 m 3,10 mm 6085 007
3 m 3,50 mm 6085 008
3 m 4,00 mm 6085 009

Stretch 7 Hollow Pole Elastic
Het beste holle elastiek op de markt. Dit 100% 
natuurlijk latex elastiek  is van bijzonder hoge kwali-
teit 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 bijzon-
der 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 limoengroen oranje paars blue/pearl jagergroen rocket red
3 m 1,30 mm 6350 001
3 m 1,50 mm 6350 002
3 m 1,90 mm 6350 003
3 m 2,30 mm 6350 004
3 m 2,70 mm 6350 005
3 m 3,00 mm 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.  Microbore 
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.
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B95B94

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

VASTE-HENGEL-ACCESSOIRES

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

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

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

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

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

Duo Bush Set
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 Model Ø Inhoud
6062 100 Standard 4,5/3,9mm 3,90 mm / 4,50 mm 2 stuks

6062 101 Large 5,5/4,5mm 4,5 mm / 5,5 mm 2 stuks

6062 102 X-Large 6,5/5,5mm 5,5 mm / 6,5 mm 2 stuks
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VASTE-HENGEL-ACCESSOIRES

Targus Seat Box 2020
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 ont-
worpen dat het geheel niet kan gaan verschuiven, zo kan de zitkoffer ook met volledig uitgeschoven poten goed gebruikt worden. Ideaal bij het vissen in ondiep water 
op bijvoorbeeld een meer. De zitkist wordt geleverd met 1x een 3 cm en 1x een 6 cm naar de zijkant openende lade met interne verdelers. Er zijn voor deze zitkoffer 
verschillende toebehoren beschikbaar.

Code Gewicht Adv. pr. €
8015 002 16 kg 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 Tray
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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B98 B99

ZITKOFFER

Xi-Box 36 Compact
Brownings ‘Xi-Box’ – Kwalitatief hoogwaardige, efficiënte compacte zitkoffer.

De Xi-Box 36 Compact is het topmodel van de Xi-Box range. Ze is ruimtebesparend ontworpen, past gemakkelijk in de auto en is 
o.a. zeer goed te gebruiken op plateaus. Het ontwerp is erg sterk en stabiel, met 36 mm poten en speciaal ontworpen klemmen. 
Het bovenste deel van de zitkist kan in hoogte versteld worden, om een comfortabele zitpositie te behouden wanneer er laden toe-
gevoegd 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 geperforeerd metaal op het onderste frame om materiaal op te plaatsen  tijdens het vissen. 
• Waterpassen en een verstelbare hoogte van de zitting voor een totaal comfort. 
• 2x 3 cm plus 1x 6 cm zijlade. 
• 1x 4 cm plus 1x 3 cm lade units. 
• Verschillende toebehoren zijn voor deze zitkoffer 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 59,95

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 29,95
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ZITKOFFER

Xi-Box 30 Superlight
De ‘Xi-Box’ van Browning – Kwalitatief hoogwaardige, efficiënte, compacte zitkoffer. 

De Xi-Box 30 Superlight is een nog lichtere versie van onze 36 Compact zitkist. Deze compleet uitgevoerde Xi-Box is voorzien van 30 mm poten en heeft een zeer 
compact ontwerp. Zo past ze gemakkelijk in de auto, is door het lichte gewicht zeer goed te dragen en o.a. ook te gebruiken op plateaus. Het ontwerp is erg sterk en 
stabiel, 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. 
• 2x 3 cm plus 1x 6 cm zijlade. 
• 1x 3 cm unit. 
• Voor deze zitkoffer zijn verschillende toebehoren 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 29,95

Xi-Box 30 SL-Base
Brownings ‘Xi-Box’ – Kwalitatief hoogwaardige, efficiënte, compacte zitkoffer 

De Xi-Box 30 SL Base is een compleet uitgevoerde Xi-Box, voorzien van 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 hebben. Een goede keuze voor sportvissers die een kwalitatief hoogwaardige zitkoffer wensen, maar eenvoudig in opbouw. De zitkist wordt geleverd in de basi-
suitvoering, 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. 
• 2x 3 cm plus 1x 6 cm zijlade. 
• 1x 3 cm unit. 
• Verschillende toebehoren zijn voor deze zitkoffer beschikbaar.

Code Adv. pr. €
8014 001 349,00
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Black Magic® S-Line Box
De Black Magic® S-Line zitkoffer, geheel volgens de Black Magic® traditie, zeer goede kwaliteit voor 
een aantrekkelijke prijs. De stevige kist heeft een zeer laag gewicht, maar biedt veel opslagca-paciteit. 
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 goed comfort ook een gevoerde rugleuning, die 
omlaag geklapt kan worden voor het transport van de zitkist. De sterke poten zijn voorzien van mod-
dervoeten en hebben een diameter van 25 mm, en zijn compatibel met een breed assortiment stan-
daard accessoires. Een comfortabele, stabiele en sterke zitkoffer die bij veel sportvissers in de smaak 
zal vallen.

Code Adv. pr. €
8013 001 199,00

ZITKOFFER

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 99,95

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

Grondvoer zijsteun
Code Lengte Breedte Adv. pr. €
8017 115 61 cm 40 cm 64,00
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ZITKOFFER

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 28,95

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 Adapter
Code Model Adv. pr. €
8006 134 Adapter 25-36 mm 21,00

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 25/30/36 
mm

Feeder Arm M
Compacte en stevige feedersteun die aan uw zitkist kan worden gemonteerd. 
Materiaal: Alu

Code Lengte Ø Hoogte Adv. pr. €
8204 003 60 - 90 cm 25 mm / 30 mm / 36 mm 10 cm 21,95

Ø 25 
mm

Code Adv. pr. €
8202 001 15,00

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 gemon-
teerd.

Polesafe Double Pole Sock
Tweedelige hengelhouder met stopnet uit zacht, de verbindingen beschermen-
de EVA in plaats van uit normaal netmateriaal. Hierdoor wordt een vastraken 
en een mogelijk beschadigen van afgestoken of gespleten hengelverbindingen 
bij het bewegen in het stopnet verhindert. Met standaard schroefbevestiging.

Code Breedte
8201 030 17 cm

4-Bladige wormenschaar

Na het succes van onze vorige wormenknipper 
hebben we deze vierbladige wormenschaar toe-
gevoegd aan ons gamma. Het perfecte instrument 
om grotere 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 Ground-
biat Whisk in alle normale boormachines met 
batterijen.

Code Hoogte Diepte Adv. pr. €
6501 003 30 cm 14 cm 29,95
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Voeremmer
Dankzij haar afmetingen vormt deze emmer het perfecte gereedschap om het 
lokvoer in te mengen. Bijpassen zeven zijn eveneens in het Browning-program-
ma beschikbaar.

Code Inhoud Adv. pr. €
8514 005 17 l 14,00

Emmer met deksel en voerbak
Door de in de emmer passende bak kunnen er verschillende voersoorten in 
deze emmer gescheiden bewaard worden. De deksel beschermt de inhoud 
effectief tegen weersinvloeden en zorgt voor een veilig transport.

Code Inhoud Adv. pr. €
8514 010 30 l 39,95

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 lijm-
plekken, die na langjarig gebruik los zouden kunnen laten. De zeef is in drie 
verschillende 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 
produceren 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

EMMERS

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
Deze aasdoos met een van gaatjes voorziene deksel heeft een inhoud van 1,5 
liter en biedt daarmee voldoende ruimte aan grotere hoeveelheden aas, zoals 
maden, wormen en dergelijke. Het beproefde dekselsysteem van de Black 
Magic dozen sluit het geheel perfect af, waardoor het aas niet ongewild ont-
komen kan.

Code Model Lengte Breedte Hoogte Inhoud
8175 015 XL 15 cm 15 cm 8 cm 1,5 l
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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 trol-
ley-systeem. Zeer goed te hanteren om ook grotere zitkisten te kunnen vervoe-
ren.

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Adv. pr. €
8702 001 45 cm 55 cm 1,05 m 4,9 kg 79,95

Match Trolley
Rugpijn behoort vanaf nu tot het verleden, dankzij deze Browning trolley. Sterk 
genoeg om al uw materiaal op kwijt te kunnen, en ingeklapt toch klein genoeg 
om in de koffer van de auto te passen. Wordt geleverd met een draagtas van 
hoge kwaliteit.,

Code Hoogte Diepte Gewicht Adv. pr. €
8705 002 55 cm 50 cm 6 kg 99,95

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

TROLLY

Feederhengelsteunen, deluxe
Universele feederhengelsteun die op velerlei manieren ingezet kan worden. Of 
je nu op stromend water vist, op stilstaand water of met de method feeder, 
met deze steun heb je het juiste materiaal in handen.

Code Model
8202 018 Deluxe

Feederhengelsteun
De ideale hengelsteun voor het vissen op stromend water of met de method 
feeder. De randen met schuimstof profiel houden de hengel goed op de plek.

Code Lengte
8203 012 32 cm

Feederhengelsteun
Zacht gevoerde feedersteun met een breed oppervlak om de hengel op te 
plaatsen, de hengel kan hierover verplaatst worden om aanbeten uit te lokken.

Code Lengte
8203 013 35 cm

Distance Marker Stokken
De nieuwe Distance Marker Sticks spelen overduidelijk in de Champions 
League. De langgerekte, scherpe punt uit massief materiaal dringt gemak-
kelijk in de hardste bodem en zorgt ervoor dat de sticks stevig blijven staan. 
Daarnaast is er aan de bovenzijde een draaihulp aangebracht, welke het 
plaatsen van de sticks nog extra vergemakkelijkt. De ribbels in het bovenste 
deel houden de wikkelingen lijn zeker op een hoogte en maakt zo een exact 
afstellen van de visafstand zonder afwijkingen mogelijk. Het meegeleverde 
band voor het afstellen van de afstand tussen de stangen bezit de perfecte 
lengte van vier meter, waarbij de lijn om de stangen gewikkeld kan worden 
zonder dat de sportvisser zich van de plek hoeft te begeven. Als extra werd 
de breedte van de band bewust wat breder gehouden, zodat er een goed 
zichtbare maatindeling op gedrukt kon worden. Het tijdrovende in de war 
raken, zoals ze bij andere afstandsstokken aan de orde van de dag waren, 
horen hiermee voorgoed tot het verleden.

Code Lengte Adv. pr. €
8212 001 60 cm 34,95

Black Magic® Feederhengelsteun
Een nieuwe hengelhouder, speciaal ontwikkeld voor meerdere feederhengels. De brede uitsparingen zijn zo gepositioneerd dat hengels en werpmolens genoeg 
afstand tot elkaar hebben, waardoor het niet tot in de war raken van lijnen kan komen, iets wat bij het gebruik van gewone topset-houders voor de vaste hengel 
nog wel eens voorkomt. Gefabriceerd van hengelvriendelijk EVA met winddichte uitsparingen, die ook voor de grootste feederwerpmolens ver genoeg uit elkaar 
liggen. De houder heeft vier hengelposities en beschikt over een standaard schroefdraad. De verbeterde oplossing voor het plaatsen en klaarleggen van meerdere 
feederhengels voor de ambitieuze feedervisser.
Code Breedte Adv. pr. €
8217 001 65 cm 17,95
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Sphere Pro-File Drievoudige Roller
Vaste hengel-roller van hoge kwaliteit op professioneel niveau. Het unieke ontwerp maakt het mogelijk de roller te plaatsen op en aan te passen aan elke omstandig-
heid op de oever. Kenmerken van de rollersteun:
• Speciale constructie van de poten, die het gebruik van de rollersteun op elke gewenste hoogte mogelijk maakt – vanaf volkomen vlak op de bodem tot op maximale 
hoogte.
• Eindplaten met voeten/speren die het mogelijk maken de rollersteun te gebruiken met volledig ingekorte of samengeklapte poten.
• Kwalitatief hoogwaardig, belastbaar en zo gebouwd dat de rollersteun op elke hoogte extreem stabiel staat.
• Telescopische poten met een grote doorsnede en betrouwbare nokkenklemmen.
• EVA rollersteunontwerp met profiel maakt verticale rollers, die beschadiging aan de bussen veroorzaken kunnen, overbodig.
• De rollers zijn voorzien van meerdere lagers zodat ze geheel zonder weerstand kunnen draaien.
• Maximale efficiëntie bij het vissen en volledige bescherming van je vaste hengel.
• Beschikbaar in twee formaten/hoogtes, om tegemoet te kunnen komen aan alle wensen.

Code Lengte Breedte Gewicht Adv. pr. €
8216 001 16 cm / 130 cm 87 cm 3,46 kg 139,95

Sphere Pro-File Dubbele Roller
Vaste hengel-roller van hoge kwaliteit op professioneel niveau. Het unieke ontwerp maakt het mogelijk de roller te plaatsen op en aan te passen aan elke omstandig-
heid op de oever. Kenmerken van de rollersteun:
• Speciale constructie van de poten, die het gebruik van de rollersteun op elke gewenste hoogte mogelijk maakt – vanaf volkomen vlak op de bodem tot op maxima-
le hoogte.
• Eindplaten met voeten/speren die het mogelijk maken de rollersteun te gebruiken met volledig ingekorte of samengeklapte poten.
• Kwalitatief hoogwaardig, belastbaar en zo gebouwd dat de rollersteun op elke hoogte extreem stabiel staat.
• Telescopische poten met een grote doorsnede en betrouwbare nokkenklemmen.
• EVA rollersteunontwerp met profiel maakt verticale rollers, die beschadiging aan de bussen veroorzaken kunnen, overbodig.
• De rollers zijn voorzien van meerdere lagers zodat ze geheel zonder weerstand kunnen draaien.
• Maximale efficiëntie bij het vissen en volledige bescherming van je vaste hengel.
• Beschikbaar in twee formaten/hoogtes, om tegemoet te kunnen komen aan alle wensen.

Code Lengte Breedte Gewicht Adv. pr. €
8216 002 16 cm / 92 cm 60 cm 2,75 kg 119,95

ACCESSOIRES WEDSTRIJDVISSEN

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 
winderige condities. Beschermend je hengels middels EVA, met gevormde 
eindrollers. Hoogste is verstelbaar dankzij telescopische poten. Plat te vou-
wen om makkelijk te vervoeren. Wordt geleverd in een draagtas.

Code Lengte Breedte Gewicht Adv. pr. €
8220 003 50 - 130 cm 60 cm 2,7 kg 99,95

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 geleverd in een draagtas.

Code Lengte Breedte Gewicht Adv. pr. €
8220 002 45 - 80 cm 55 cm 1,9 kg 79,95

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 34,95

Black Magic® S-Line 8-Kit Roost
Een 4-potige steun ontworpen om tot 8 topsets veilig weg te 
leggen. De windproof uitsparingen zekeren de topsets onder alle 
weersomstandigheden. Hoogte 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 44,95
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B113B112

Brownings Sphere merk bestaat uit  producten met innovatief ontwerp 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

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

TASSEN

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
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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

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 Maat Adv. pr. €
8580 022 165 cm 27 cm 24 cm M 119,95

8580 023 178 cm 17 cm 32 cm L 179,95

8580 024 190 cm 17 cm 32 cm XL 199,95

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

FOEDRALEN

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 79,95

8580 026 110 cm 36 cm 25 cm L 99,95
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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-ma-
teriaal 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 lok-
voerzeven 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 Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8580 031 73 cm 60 cm 23 cm 79,95

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 39,95

TASSEN

Xitan, het traditionele merk van Browning, enthousiasmeert al gedurende vele jaren veeleisende sportvis-
sers door een steevast hoge kwaliteit en een functioneel design. Ontwikkeld door de leidende match- en 
feedervissers van onze Browning-teams, in nauwe relatie met de praktijk geconcipieerd voor alle gebieden 
van het match- en feedervissen.

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 sportvis-
ser. 

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 84,95

8547 002 Large 10+ Tubes 190 cm 27 cm 30 cm 10 99,95

8547 003 X-Long 10+ Tubes 205 cm 27 cm 30 cm 10 99,95

Xitan Feeder Rod Keeper
De Xitan hengelfoedralen komen tegemoet aan zelfs de hoogste wensen. Ze worden geproduceerd uit een licht, maar toch extreem robuust en waterdicht materiaal, 
zodat de inhoud steeds optimaal beschermd wordt. Om deze bescherming nog verder te verbeteren, is de ritssluiting aan de achterkant van het foedraal aangebracht, 
zodat bij het openen en sluiten van het foedraal de lijn niet door de ritssluiting beschadigd kan worden. Bovendien is de opening bewust breed gehouden, wat het 
eruit halen van de hengels aanzienlijk vergemakkelijkt. Ook aan de buitenkant van de Xitan foedralen vallen enkele bijzonderheden op. Zo bevindt er zich aan een kant 
een vak met al geïntegreerde plastic kokers voor het onderbrengen van feedertoppen. Aan de andere zijde vind je een vak met bevestigingen voor steunen, feederar-
men en dergelijke. Materiaal: 600x300D Nylon

Code Model Lengte Ø Adv. pr. €
8547 011 2+ 1,90 m 12 cm 64,95

8547 012 3+ 1,90 m 16 cm 69,95

8547 013 3+ 1,70 m 16 cm 69,95

8547 014 4+ 1,70 m 20 cm 74,95
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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 sport-
visser. 

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 45 cm 74,95

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

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 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 Feeder Bag heeft de volgende eigenschappen: 
• Modern, ‘lang & dun’ ontwerp met minder diepte maar extra lengte. 
• Groot hoofdcompartiment met een open te klappen deksel voor een goede toegankelijkheid. 
• Twee vakken op volledig formaat met lange ritssluitingen. 
• 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. Materiaal: 600x300D Nylon

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8547 004 72 cm 39 cm 30 cm 74,95

TASSEN

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 sport-
visser. 

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
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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 materiaal met getapete naden.  
• Brede opening met ritssluiting en getapete handvatten.  
• De enkele uitvoering biedt ruimte aan twee standaard formaat leefnetten plus een landingsnet.  
• De dubbele uitvoering biedt ruimte aan vier standaard 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

LEEFNETTASSEN

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. Top-
kwaliteit 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. Materi-
aal: 300D Polyester

Code Lengte Ø Adv. pr. €
8550 001 115 cm 20 cm 24,95

8550 002 150 cm 20 cm 29,95

8550 003 185 cm 20 cm 34,95
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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

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 ingedeeld kan worden en optimaal toegankelijk is. Materiaal: 300D Polyester

Code Lengte Hoogte Adv. pr. €
8551 003 70 cm 40 cm 39,95

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 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 ingedeeld kan worden en optimaal toegankelijk is. Materi-
aal: 300D Polyester

Code Lengte Hoogte Adv. pr. €
8551 004 45 cm 55 cm 39,95

FOEDRALEN

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
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B125B124

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

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

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

LEEFNETTASSEN

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
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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

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 Adv. pr. €
9972 250 2,50 m 64,95

BROLLIES & PARAPLU'S

Leefnet Space Saver 90°Carp
Modern, rechthoekig leefnet van karper-meshmateriaal met een fantastische prijs/
kwaliteitsverhouding. Het onder een hoek te verstellen, robuuste bevestigings-
punt is aan een smalle kant van het leefnet geplaatst, zodat je meerdere leefnet-
ten naast elkaar aan de frontbar kunt bevestigen. Topring en eindring uit metaal, 
de overige ringen zijn uit stevig kunststof.

Code Lengte Breedte Hoogte Materiaal Adv. pr. €
7116 250 2,50 m 50 cm 40 cm Carp Mesh 59,90

Leefnet Space Saver 90°QD
Modern, rechthoekig leefnet van karper-meshmateriaal met een fantastische prijs/
kwaliteitsverhouding. Het onder een hoek te verstellen, robuuste bevestigings-
punt is aan een smalle kant van het leefnet geplaatst, zodat je meerdere leefnet-
ten naast elkaar aan de frontbar kunt bevestigen. Topring en eindring uit metaal, 
de overige ringen zijn uit stevig kunststof. Compact samen te pakken voor een 
gemakkelijk transport, ook van meerdere leefnetten.

Code Lengte Breedte Hoogte Materiaal Adv. pr. €
7117 300 3,00 m 50 cm 40 cm Quick Dry Mesh 67,90

Leefnet Space Saver CM
Modern, rechthoekig leefnet van karper-meshmateriaal met een fantastische prijs/
kwaliteitsverhouding.Topring en eindring uit metaal, de overige ringen zijn uit 
stevig kunststof. Compact samen te pakken voor een gemakkelijk transport, ook 
van meerdere leefnetten.

Code Lengte Breedte Hoogte Materiaal Adv. pr. €
7118 250 2,50 m 50 cm 40 cm Carp Mesh 59,90

7118 300 3,00 m 50 cm 40 cm Carp Mesh 67,90

7118 400 4,00 m 50 cm 40 cm Carp Mesh 69,95

Leefnet Space Saver QD
Modern, rechthoekig leefnet van karper-meshmateriaal met een fantastische prijs/
kwaliteitsverhouding.Topring en eindring uit metaal, de overige ringen zijn uit 
stevig kunststof. Compact samen te pakken voor een gemakkelijk transport, ook 
van meerdere leefnetten.

Code Lengte Breedte Hoogte Materiaal Adv. pr. €
7119 250 2,50 m 50 cm 40 cm Quick Dry Mesh 59,90

7119 350 3,50 m 50 cm 40 cm Quick Dry Mesh 71,90
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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

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

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.

LEEFNETTEN

Hyper Carp XTR Landing Net Handle
De Hyper Carp Landing Net Handle zal bij veel sportvissers enthousiasme oproepen. Deze eigenlijk voor grote vissen bedoelde landingsnetsteel 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 354 g 3 1,53 m 149,95

Hyper Carp XTR Landing Net Handle
Korte verlenging met schroefdraad, gemakkelijk afneembaar, voor een snel landen en verzorgen van vissen.

Code Model Lengte Gewicht Delen Adv. pr. €
7106 999 Easy Land Extension 0,30 m 35 g 1 14,95

Xi-Match Landingsnetsteel
Lichte en extreem dunne landingsnetsteel met een hoge stijfheid en stabiliteit. Comfortabel en snel klaar voor gebruik, ideaal voor matchvissers aan rivieren, kanalen en 
meren, vooral bij hoge oevers of plantenbedden langs de kant. De ultradunne steel is ideaal voor het vissen op witvis. Met een stroef oppervlak aan het uiteinde van de 
steel, daar waar je de landingsnetsteel vast houdt.

Code Lengte Gewicht Delen Tr.-Lengte Adv. pr. €
7107 400 4,00 m 293 g 3 1,47 m 54,95
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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

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

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
Hoogwaardige landingsnetten met sneldrogende en visvriendelijke mazen plus 
een sterk frame en messing schroefdraad. Dankzij de nieuwe ‘rechthoekige’ 
vorm kun je een vis hiermee snel en veilig landen.

Code Lengte Breedte Diepte Mesh Adv. pr. €
7017 001 55 cm 45 cm 38 cm 5 x 5 mm 22,95
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River Scooper
Licht en stabiel landingsnet met transparante, 20 x 20 mm nylon mazen voor 
een comfortabel gebruik op stromend water.

Code Lengte Breedte Diepte Mesh Adv. pr. €
7017 003 55 cm 45 cm 30 cm 20 x 20 mm 22,95

Black Magic® Monyl
Licht en stabiel landingsnet met transparante, 6 x 6 mm nylon mazen. Door het 
formaat van de mazen kun je het landingsnet zeer snel en onopvallend door 
het water bewegen.

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

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

LANDINGSNETKOPPEN

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

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
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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 weersom-
standigheden. Volledig waterdicht en 
ademend, 12000 mm waterdicht. Goed 
gevoerd, waardoor de warmte binnen 
blijft zonder dat u in uw bewegingsvrij-
heid 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

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 003 L 59,95

8918 004 XL 59,95

8918 005 XXL 59,95

8918 006 XXXL 59,95

KLEDING

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 002 L 29,95

8490 003 XL 29,95

8490 004 XXL 29,95

8490 005 XXXL 29,95
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Hoodie
Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester. Gram weight: 340 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8491 001 M 49,95

8491 003 XL 49,95

8491 004 XXL 49,95

8491 005 XXXL 49,95

Dry Fit Polo
Materiaal: 100% Polyester. Gram weight: 180 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
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 002 L 22,95

8493 003 XL 22,95

8493 004 XXL 22,95

8493 005 XXXL 22,95

T-Shirt
Functioneel T-shirt in een modern design, puur katoen met een soortelijk 
gewicht van 220 gram zorgt voor een aangenaam draagcomfort. Materiaal: 
100% Katoen. Gram weight: 220 g/m²

Code Maat Kleur
8462 001 M zwart/bordeaux

8462 002 L zwart/bordeaux

8462 003 XL zwart/bordeaux

8462 004 XXL zwart/bordeaux

8462 005 XXXL zwart/bordeaux

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

KLEDING

Sweat Shirt
Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester. Gram weight: 340 g/m²

Code Maat Adv. pr. €
8496 001 M 39,95

8496 002 L 39,95

8496 003 XL 39,95

8496 004 XXL 39,95

8496 005 XXXL 39,95
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Classic Cap
Materiaal: 100% Katoen

Code Adv. pr. €
9788 076 9,95

Clubber Cap
Materiaal: 100% Katoen

Code Adv. pr. €
9788 077 9,95

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

Royal Cap
Materiaal: 100% Katoen

Code
9788 066

Visor
Materiaal: 100% Katoen

Code Kleur
9788 069 wit

PETTEN

Handdoek
Materiaal: 100% Katoen

Code
9789 003
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banner
Materiaal: 100% Nylon

Code Breedte Hoogte Adv. pr. €
9963 503 200 cm 80 cm 39,95

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

RECLAMEMATERIAA
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