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

Niet conventioneel denken maar direct aan de waterkant met grote passie 

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

van het forelvissen.
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U kunt een google zoekopdracht doen door op het artikel-
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MT2 MT3

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES

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

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

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

0399 025 25 250 / 0,25 6,2:1 64 cm 6 8 kg / 18 lbs 250 g 51,95
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MT4 MT5

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES

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

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

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES

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

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0555 510 510 180 / 0,15 5,1:1 60 cm 5 3 kg / 6 lbs 206 g 31,95

0555 520 520 240 / 0,18 5,0:1 69 cm 5 6 kg / 10 lbs 251 g 34,95

0555 530 530 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 5 6 kg / 10 lbs 256 g 37,95

0555 540 540 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 5 7,50 kg / 12 lbs 366 g 39,95

SLIP VOOROP
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MT6 MT7

IMPULSIVE G2

De Impulsive hengelserie is een ware legende op forellenvijvers. Veel experts vertrouwen op de competentie die 
gedurende vele jaren in deze serie verwerkt is. Een edel design treft fenomenale techniek. Driedelige hengels, 
opgebouwde als een matchhengel, ideaal voor alle klassieke technieken aan de forelvijvers. Of je nu slepend 
vist met bombardes, buldo’s, schuiflood- of dobbermontages, alles gaat perfect met de Impulsive. Lichte, snelle 
blanks met een ideale verdeling van ‘tangle free’ geleideogen maken deze hengelserie zo goed. Word zelf ook 
professional aan de forelvijver met de Impulsive G2!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
15999 330 Impulsive G2 3,30 m 3 1 - 15 g 1,22 m 140 g Fuji® Fuji® 94,95

15999 360 Impulsive G2 3,60 m 3 2 - 25 g 1,28 m 165 g Fuji® Fuji® 99,95

FORELHENGELS
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MT8 MT9

CITO SOLID

Karakteristiek voor de Cito Solid zijn een dunne, snelle en hoogwaardige blank. Ideaal voor alle fans van het 
ultralichte vissen. Of je nu op een forelvijver vist, op een forelwatertje in de buurt of een wilde forellenbeek, 
deze hengelserie dekt een breed spectrum af. Hoogwaardige, snelle blanks met een eersteklas afwerking voor 
een eerlijke prijs. Dat is precies de Magic Trout Cito!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
15231 160 Cito Solid 1,60 m 2 1 - 5 g 0,80 m 92 g extra fast 49,95

15231 180 Cito Solid 1,80 m 2 2 - 7 g 0,90 m 99 g extra fast 49,95

15231 200 Cito Solid 2,00 m 2 3 - 10 g 1,00 m 104 g extra fast 49,95

CITO

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

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

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

15230 220 Ultra-Light Jig 2,20 m 2 3 - 10 g 1,10 m 99 g extra fast 49,95

CITO ALLROUND TROUT

Een rustig, edel ontwerp en fenomenale blanks voor een ongelooflijke prijs – een passende, korte omschrijving 
van onze Magic Trout Cito Allround Trout serie. Binnen de serie vindt gegarandeerd elke forelvisser het passen-
de model voor het vissen op forelvijvers en -meren.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
15550 330 Cito Allround Trout 3,30 m 3 1 - 10 g 1,22 m 140 g extra fast 59,95

15550 360 Cito Allround Trout 3,60 m 3 1 - 20 g 1,28 m 165 g extra fast 61,95

15550 390 Cito Allround Trout 3,90 m 3 1 - 30 g 1,38 m 195 g extra fast 64,95

15550 420 Cito Allround Trout 4,20 m 3 1 - 35 g 1,45 m 199 g extra fast 67,95

SPINHENGELS

CITO TELE TROUT

Een eenvoudig, elegant ontwerp en fenomenale blanks, dat zijn de karakteristieken van de Cito hengelserie. 
De telescopische Teletrout hengels zijn perfect te gebruiken door alle forelvissers. Licht als een veer en toch 
betrouwbaar. Ze zijn geschikt voor alle forelvismethoden die op de vijvers ingezet worden, of het nu gaat om 
het slepend vissen met een dobber of sbirolino, het vissen met wartellood of glasgewichten. Een echte allroun-
der! Zorgvuldig vormgegeven voor kleine put-and-take wateren maar ook voor grotere grindgaten. Zowel erva-
ren forelvissers as nieuwkomers vinden met zeker het juiste model voor hun visserij.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
15500 330 Cito Tele Trout 3,30 m 8 2 - 10 g 1,33 m 140 g 57,95

15500 360 Cito Tele Trout 3,60 m 8 2 - 15 g 1,33 m 160 g 59,95

15500 390 Cito Tele Trout 3,90 m 8 2 - 20 g 1,33 m 180 g 61,95

15500 420 Cito Tele Trout 4,20 m 8 2 - 20 g 1,33 m 200 g 63,95

15500 421 Cito Tele Trout 4,20 m 8 10 - 30 g 1,33 m 200 g 64,95

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15231160&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15231180&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15231200&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15230180&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15230200&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15230220&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15550330&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15550360&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15550390&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15550420&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15500330&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15500360&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15500390&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15500420&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15500421&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15231160&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15230180&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15230180&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15230180&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15230180&type=video3&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15550330&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15550330&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15550330&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15550330&type=video3&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15500330&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15500330&type=video&locale=DE


MT10 MT11

BLOODY SWORD

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

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

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

SPOOKY

De Spooky van Magic Trout is ongelooflijk effectief. Een ongewone blank die gecombineerd wordt met een 
opvallende afwerking tegen een attractieve prijs – wat wil je nog meer? De ideale partner voor het vissen op 
kleinere forelvijvers of over korte afstand. Een veelzijdige allround performer die geschikt is voor diverse metho-
den van forelvissen. Of je nu vist met dobbers of andere montages, je slaat met alles een goed figuur met de 
Spooky.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
15220 300 Spooky 3,00 m 2 1 - 5 g 1,51 m 179 g extra fast SIC Guides 11 Fuji® 89,95

15220 330 Spooky 3,30 m 2 1 - 5 g 1,66 m 185 g extra fast SIC Guides 11 Fuji® 89,95

FREEZER

IJsvissen op forelmeren is extreem populair en kan zeer succesvol zijn. De Magic Trout Freezer is de perfecte 
partner om er voor te zorgen dat je het maximale haalt uit het vissen in de koudste maanden. De hengel is 
gevoelig maar ook robuust. De rode top contrasteert met het ijs zodat ook zeer voorzichtige aanbeten duidelijk 
weergegeven worden.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Adv. pr. €
15225 090 Spin/Mormyska 0,90 m 1 light action 0,90 m 65 g 5 17,95

FORELHENGELS
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ULTRASONIC 
SENSITIVE 
FLOAT
Er zijn dagen waar-
op de forellen extra 
voorzichtig azen. 
Dat zijn de momen-
ten waarop de 
Ultrasonic Sensitive 
Float op haar plek 
is. Het speciale ont-
werp voorkomt dat 
de forel weerstand 
voelt bij het pakken 
van het aas.

Code Breekst. Kleur
5312 002 2 g wit

5312 003 3 g wit

5312 004 4 g wit

ULTRASONIC 
TREMARELLA 
RATTLE FLO-
AT
De Magic Trout 
Ultrasonic Trema-
rella Rattle Float is 
een attractie van je 
welste, dankzij een 
klein rateltje dat in 
de ‘popperdobber’ 
is verwerkt. Geen 
enkele forel kan 
weerstand bieden 
aan het geluid van 
deze ratel en al 
helemaal niet in 
combinatie met 
de trillingen en de 
drukgolven die de 
dobber produceert.

Code Breekst. Kleur
5311 002 2 g wit

5311 004 4 g wit

ULTRASONIC 
BLACK TIP 
FLOAT
Gewone dobbbers 
zijn vaak moeilijk 
te zien wanneer 
er sprake is van 
tegenlicht. De Black 
Tip is onze genieu-
ze oplossing voor 
dit probleem. De 
lange punt van de 
bovenantenne en 
de gevoelige vorm-
geving van het dob-
berlichaam maken 
dat hiermee u geen 
aanbeet meer hoeft 
te mssen.

Code Ø Elastiek Breekst. Kleur
5320 002 12/14 mm 2 g wit

5320 003 12/14 mm 3 g wit

5320 004 12/14 mm 4 g wit

Real Bal-
sa Wood

ULTRASONIC 
TRICK STICK 
FLOAT
Verbluffend goede 
versie van het 
beproefde model 
dobber vervaar-
digd uit de pen 
van een veer. Het 
speciale ontwerp 
zorgt ervoor dat de 
lijn niet in de war 
raakt – een klassiek 
probleem bij gewo-
ne dobbers van dit 
model.

Code Breekst. Kleur
5317 002 2 g wit

5317 003 3 g wit

5317 004 4 g wit

ULTRASONIC 
BOMBARDE
Innovatieve, drijven-
de sbirolino. Door-
dat het gekleurde 
gedeelte naar boven 
wijst tijdens het 
vissen, kan de visser 
elke aanbeet zien, 
zelfs over grote 
afstand.

Code Gewicht Kleur
5310 010 10 g wit

5310 015 15 g wit

5310 020 20 g wit

5310 025 25 g wit

ALLROUND DOBBERS

ULTRASONIC 
LIFTER
Wanneer de forellen 
ver van de oever 
zwemmen, dan 
komt de Ultrasonic 
Lifter Float tot zijn 
recht. Deze dobber 
kan gemakkelijk 
over grote afstan-
den geworpen 
worden en is boven-
dien goed zichtbaar 
dankzij de opvallen-
de antenne.

Code Gewicht Kleur
5319 010 10 g wit

5319 015 15 g wit

5319 020 20 g wit

5319 025 25 g wit

ULTRASONIC 
NIGHT CAT-
CHER
Een dobber voor 
het vissen met de 
werphengel waarop 
u een breeklichtje 
kunt monteren 
zodat u er ’s nachts 
mee kunt vissen. 
Ook ideaal voor 
het vissen met een 
montage met een 
Pilot Ball.

Code Gewicht Kleur
5318 004 4 g wit

5318 008 8 g wit

5318 012 12 g wit

BOTTOM 
DETECTOR

Onmisbaar op 
forellenplassen, 
deze klassieke 
‘bodemdetector’ 
komt volledig tot 
haar recht wanneer 
de vis zich ophoudt 
nabij de bodem. 
Door het speciale 
ontwerp kan het 
werplichaam niet 
wegzinken in de 
bodem, waardoor 
de lijn steeds 
zonder weerstand 
mee gegeven kan 
worden.

Code Lengte Gewicht Kleur
5286 006 12,50 cm 6 g zwart

5286 010 12,50 cm 10 g zwart

5286 015 12,50 cm 15 g zwart

5286 025 12,50 cm 25 g zwart

SMART 
SBIRO
Standaard sbirulinos 
met een uitste-
kende verhouding 
prijs/kwaliteit. 
Verkrijgbaar in drie 
verschillende zink-
snelheden.

Code Gewicht Kleur Actie
5100 110 10 g wit Suspenderend

5100 115 15 g wit Suspenderend

5100 120 20 g wit Suspenderend

5100 125 25 g wit Suspenderend

5100 130 30 g wit Suspenderend

SMART 
SBIRO
Standaard sbirulinos 
met een uitste-
kende verhouding 
prijs/kwaliteit. 
Verkrijgbaar in drie 
verschillende zink-
snelheden.

Code Gewicht Kleur Actie
5100 210 10 g transparant Zinkend

5100 215 15 g transparant Zinkend

5100 220 20 g transparant Zinkend

5100 225 25 g transparant Zinkend

5100 230 30 g transparant Zinkend

SMART 
SBIRO
Standaard sbirulinos 
met een uitste-
kende verhouding 
prijs/kwaliteit. 
Verkrijgbaar in drie 
verschillende zink-
snelheden.

Code Gewicht Kleur Actie
5100 010 10 g groen Drijvend

5100 015 15 g groen Drijvend

5100 020 20 g groen Drijvend

5100 025 25 g groen Drijvend

5100 030 30 g groen Drijvend

5100 040 40 g groen Drijvend
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FORELACCESSOIRES

BOTTOM DETEC-
TOR SET
Met name in het koude 
jaargetijde dé methode 
op de forellenvijvers. 
In deze set zijn alle 
producten te vinden die 
voor deze techniek nood-
zakelijk zijn. Zelfs voor 
nieuwkomers wordt het 
zo kinderspel om deze 
montage samen te stel-
len en te knopen. In de 
set vind je: 1x werpge-
wicht met afstaand oog, 
1x Power Stopper ovaal, 
1x forelwartel.

Code Gewicht
5350 005 5 g

5350 010 10 g

5350 015 15 g

BOMBARDA SET

Het vissen met een extra 
beetverklikker is een van 
de meest succesvolle 
methoden op forelvij-
vers. In deze set zijn alle 
producten te vinden die 
voor deze techniek nood-
zakelijk zijn. Zelfs voor 
nieuwkomers wordt hier-
mee eenvoudig om deze 
montage zelf samen te 
stellen. In de set bevindt 
zich 1x Bombarde, 1x 
Float Connector Swivel 
(wartelconnector) en 2x 
beetverklikkers.

Code Gewicht
5351 010 10 g

5351 015 15 g

5351 020 20 g

SENSITIVE SET

Slepend vissen met deeg 
of meelwormen is een 
geliefde methode op 
forellenvijvers. In deze set 
zijn alle producten te vin-
den die voor deze tech-
niek noodzakelijk zijn. 
Zelfs voor nieuwkomers 
wordt het zo kinderspel 
om deze montage samen 
te stellen en te knopen. 
In de set bevindt zich: 
1x gevoelige dobber, 1x 
MT-gewicht langzaam 
zinkend, 1x power stop-
per, 1x forelwartel.

Code Gewicht
5352 002 2 g

5352 003 3 g

5352 004 4 g

TRICK STICK SET

Subtieler is nauwelijks 
mogelijk. Wanneer de 
forellen voorzichtig azen, 
is de Trick Stick Set een 
must-have. In deze set 
zijn alle producten te vin-
den die voor deze tech-
niek noodzakelijk zijn. 
Zelfs voor nieuwkomers 
wordt het zo kinderspel 
om deze montage samen 
te stellen en te knopen. 
De set bestaat uit: 1x 
Trick Stick dobber, 1x 
MT-gewicht langzaam 
zinkend, 1x power stop-
per, 1x forelwartel.

Code Gewicht
5353 002 2 g

5353 003 3 g

5353 004 4 g

red wit

geel

Lengte Inhoud red geel wit
17 mm 5 stuks 5299 001 5299 101 5299 201
25 mm 5 stuks 5299 002 5299 102 5299 202

PILOT

Magic Trout Pilots zijn een verbeterde versie van standaard pilot balls. Ze wor-
den met siliconen sleeves op de lijn gezet en kunnen daardoor meerdere keren 
opnieuw worden gebruikt. Geen knopen meer in de leader!

red

wit

yellow

Ø Inhoud Breeksterkte red yellow wit
10 mm 5 stuks 14 kg 6159 000 6159 001 6159 002

DOBBERCONNECTOR MET WARTEL

Een constant probleem bestaat eruit dat de wartel, die onder de dobber of 
drijvende sbirolino gemonteerd is, zinkt. De innovatieve Float Connector Swivel 
biedt de perfecte oplossing, omdat hij in een Pilot geïntegreerd zit.

SONAR GLASS CHAIN

Deze ketting van glazen werpgewichten en veertjes is vooral bij de oppervlaktevisserij erg effectief. Door de speciale manier waarop deze ketting zinkt, zijn aanbeten 
makkelijk te verzilveren, en daarnaast lokt het geluid van de veren die het glas beroeren de forellen aan.

Code Gewicht Inhoud
5223 001 2 g 1 stuks

5223 002 3 g 1 stuks

5223 003 4 g 1 stuks

GHOST GLASS

Magic Trout Ghost Glass zijn niet weg te denken uit het 
moderne forelvissen. Het transparante glazen werpge-
wichtje is ideaal om lichte dobbers een flink eind weg te 
zetten, dankzij zijn specifieke dichtheid. Uiteraard kunt u 
deze Ghost Glass ook zonder dobber vissen.

Code Lengte Ø Gewicht
5270 002 24 mm 1,5 mm / 8 mm 2 g

5270 003 36 mm 1,5 mm / 8 mm 3 g

5270 004 46 mm 1,5 mm / 8 mm 4 g

5270 005 59 mm 1,5 mm / 8 mm 5 g

5270 006 71 mm 1,5 mm / 8 mm 6 g

5270 007 83 mm 1,5 mm / 8 mm 7 g

5270 008 95 mm 1,5 mm / 8 mm 8 g
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MT WEIGHT FAST SINKING

De Magic Trout Weights zijn ideaal voor zowel het moderne als het traditionele 
vissen op forel. De gewichten kunnen ‘solo’ gevist worden of als onderdeel van 
een dobbermontage. Door de gewichtsverdeling kinken de gewichten de lijn 
niet zo snel tijdens het werpen. De Fast Sinking versie brengt het aas van de 
sportvisser snel naar de gewenste diepte en je kunt hiermee ook gericht, over 
grote afstanden werpen.

Code Lengte Gewicht Materiaal Inhoud Kleur
6050 001 1,50 cm 2,0 g loodvrij 4 stuks zwart

6050 002 1,50 cm 2,5 g loodvrij 4 stuks zwart

6050 003 1,50 cm 3,0 g loodvrij 4 stuks zwart

6050 004 1,50 cm 3,5 g loodvrij 4 stuks zwart

6050 005 1,50 cm 4,0 g loodvrij 4 stuks zwart

6050 006 1,50 cm 4,5 g loodvrij 4 stuks zwart

6050 007 1,50 cm 5,0 g loodvrij 4 stuks zwart

FORELACCESSOIRES

MT WEIGHT SLOW SINKING

De Magic Trout Weights zijn ideaal voor zowel het moderne als het traditionele 
vissen op forel. De gewichten kunnen ‘solo’ gevist worden of als onderdeel van 
een dobbermontage. Door de gewichtsverdeling kinken de gewichten de lijn 
niet zo snel tijdens het werpen. De Fast Sinking versie brengt het aas van de 
sportvisser snel naar de gewenste diepte en je kunt hiermee ook gericht, over 
grote afstanden werpen.

Code Lengte Gewicht Materiaal Inhoud Kleur
6051 001 2,50 cm 2,0 g loodvrij 4 stuks zwart

6051 002 2,50 cm 2,5 g loodvrij 4 stuks zwart

6051 003 2,50 cm 3,0 g loodvrij 4 stuks zwart

6051 004 2,50 cm 3,5 g loodvrij 4 stuks zwart

6051 005 2,50 cm 4,0 g loodvrij 4 stuks zwart

6051 006 2,50 cm 4,5 g loodvrij 4 stuks zwart

6051 007 2,50 cm 5,0 g loodvrij 4 stuks zwart

T-SINKER

Deze kleine gewichten uit wolfram mogen bij geen enkele forellenfreak ontbre-
ken in de tacklebox. Ze zijn ongelooflijk veelzijdig in te zetten. Geschikt voor 
het vissen met de dobbermontage, wanneer je snel de diepte wilt bereiken of 
zeer precies en stabiel wilt vissen. Verder kun je hiermee ook klassieke shads 
met de Carolina-rig ideaal presenteren, de fans van het ultralichte vissen zullen 
enthousiast zijn over dit product.

Code Maat Inhoud
6247 001 0,5 / g 3 stuks

6247 002 1,0 / g 3 stuks

6247 003 1,5 / g 3 stuks

6247 004 2,0 / g 3 stuks

6247 005 3,0 / g 3 stuks

6247 006 4,0 / g 3 stuks

6247 007 5,0 / g 3 stuks

MULTIFUNCTION TOOL

Handig instrumentje voor het behandelen van de vis. Alles wat een visser nodig 
heeft ineen!

Code Kleur
6321 005 red

HAPPY ENDER

De Magic Trout Happy Ender is het perfecte combi-gereedschap om de vis snel 
te doden na de vangst. Een klap achter de ogen, een steek door het hart, de 
slagader achter de kieuwen doorsnijden en de vis onthaken – Compact te ver-
voeren dankzij de speciale schroeftechnologie.

Code Lengte
6390 001 28 cm

ROD CLAMP

Wanneer je meerdere forelhengels in een 
hengelstandaard hebt staan, dan kunnen de 
montages gemakkelijk in de war raken. Met de 
Magic Trout Rod Clamps kun je de montages 
eenvoudig fixeren aan elke hengel, waardoor 
er zelfs tijdens het transport geen problemen 
kunnen ontstaan.

Code Inhoud Kleur
9950 001 2 stuks red

MICRO SPOON SNAP

Kunstaas zoals lepels kan snel verwis-
seld worden met de Magic Trout Spoon 
Snaps. Hoogwaardig, beresterk veren-
staal met een ongelooflijke trekkracht 
zijn het kenmerk van deze connectors. 
De sluiting met een gebogen stukje 
staal garandeert dat deze alleen door de 
sportvisser en niet door de vis geopend 
kan worden. Kwaliteit die waar maakt 
wat ze belooft!

Code Inhoud Breeksterkte
6275 001 8 stuks 15 kg

TROUT SWIVEL

Bij het forelvissen worden vaak aassoorten gebruikt die sterk roteren. Om die 
reden biedt het gebruik van speciale forellenwartels bij deze methode van vis-
sen duidelijk voordelen. Daarmee wordt voorkomen dat de lijn onnodig gekinkt 
wordt en daarbij voor ergerlijke knopen zorgt. Een praktische connector zorgt 
voor een snel en veilig bevestigen van de lus van de onderlijn.

Code Lengte Inhoud Maat Breeksterkte
6170 010 25 mm 6 stuks 10 10 kg

6170 012 22 mm 6 stuks 12 7 kg

HIGH SPEED SWIVEL

Bij het forelvissen worden vaak aassoorten gebruikt die sterk roteren. Om die 
reden biedt het gebruik van speciale forellenwartels bij deze methode van vis-
sen duidelijk voordelen. Daarmee wordt voorkomen dat de lijn onnodig gekinkt 
wordt en daarbij voor ergerlijke knopen zorgt. De onderlijn wordt bij deze uit-
voering ingelust of middels een knoop vastgezet.

Code Lengte Inhoud Maat Breeksterkte
6171 010 15 mm 6 stuks 10 14 kg

6171 012 13 mm 6 stuks 12 9 kg

6171 014 11 mm 6 stuks 14 5 kg

Code Maat Inhoud
3155 013 S 10 stuks

3155 014 M 10 stuks

3155 015 L 10 stuks

3155 016 LL 10 stuks

POWER STOPPER OVAL

Een stopper van hoge kwaliteit in twee uitvoe-
ringen. De ovale versie is ideaal om knopen te 
beschermen, bijvoorbeeld wanneer u een ketting 
van werpgewichtjes in glas of lood gebruikt.

Code Maat Inhoud
3155 023 S 10 stuks

3155 024 M 10 stuks

3155 025 L 10 stuks

3155 026 LL 10 stuks

POWER STOPPER SQUARE

Een stopper van hoge kwaliteit in twee uitvoe-
ringen. Deze versie is vooral bedoeld om dob-
bers of glazen werpgewichten mee te fixeren.
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DIVERSEN

brown trout

white flash

regenboog forel

orange flash

blankvoorn

koi

shining

Gewicht Haakmaat Haak brown trout regenboog forel blankvoorn shining white flash orange flash koi
1,1 g #1 2 3501 001 3501 002 3501 003 3501 004 3501 005 3501 006 3501 007

HUSTLE AND BUSTLE RIVER

‘Hustle and bustle’ beschrijft met zijn naam al de zeer levendige actie 
van dit kunstaas. Het kunstaas zal met name ingezet worden op 
vijvers en wild stromende beken. Uiteraard wordt dit kunstaas zowel 
met een dreg als met een enkele haak geleverd, waarmee het varia-
bel in te zetten is. De gedetailleerde 3D designs zullen de roofvissen 
niet bekend voor komen en leverden onze testvissers tijdens de test-
fase al ongelooflijke vangstresultaten op.

brown trout

white flash

regenboog forel

orange flash

blankvoorn

koi

shining

Gewicht Haakmaat Haak brown trout regenboog forel blankvoorn shining white flash orange flash koi
1,1 g #1 2 3501 101 3501 102 3501 103 3501 104 3501 105 3501 106 3501 107

HUSTLE AND BUSTLE LAKE

‘Hustle and bustle’ beschrijft met zijn naam al de zeer levendige actie 
van dit kunstaas. Het kunstaas zal met name ingezet worden op 
vijvers en wild stromende beken. Uiteraard wordt dit kunstaas zowel 
met een dreg als met een enkele haak geleverd, waarmee het varia-
bel in te zetten is. De gedetailleerde 3D designs zullen de roofvissen 
niet bekend voor komen en leverden onze testvissers tijdens de test-
fase al ongelooflijke vangstresultaten op.

neon groen/zwart / Kaas

neon roze / Kaas

neon groen/oranje / Kaas

neon groen / Kaas

neon geel/zwart / Kaas neon oranje / Kaas

Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas
Lengte Gewicht Inhoud neon groen/zwart neon groen/oranje neon geel/zwart neon oranje neon roze neon groen

5,5 cm 1,5 g 6 stuks 3279 301 3279 302 3279 303 3279 304 3279 305 3279 306

T-WORM TWISTER

De extreem zachte en met een hoge frequentie bewegende shads van Magic Trout zetten nieuwe maatstaven en passen precies in de huidige tijd. Beschikbaar in de 
meest succesvolle kleuren met een ongelooflijk goed werkende kaasflavour. De moderne T-Worms zijn bovendien uit milieuvriendelijk materiaal vervaardigd en breken 
in het water snel af.

neon groen/zwart / Kaas

neon roze / Kaas

neon groen/oranje / Kaas

neon groen / Kaas

neon geel/zwart / Kaas neon oranje / Kaas

Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas
Lengte Gewicht Inhoud neon groen/zwart neon groen/oranje neon geel/zwart neon oranje neon roze neon groen

5,5 cm 1,5 g 6 stuks 3279 401 3279 402 3279 403 3279 404 3279 405 3279 406

T-WORM PADDLER

De extreem zachte en met een hoge frequentie bewegende shads van Magic Trout zetten nieuwe maatstaven en passen precies in de huidige tijd. Beschikbaar in de 
meest succesvolle kleuren met een ongelooflijk goed werkende kaasflavour. De moderne T-Worms zijn bovendien uit milieuvriendelijk materiaal vervaardigd en breken 
in het water snel af.
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MT20 MT21

neon groen/zwart / Kaas

neon roze / Kaas

neon groen/oranje / Kaas

neon groen / Kaas

neon geel/zwart / Kaas neon oranje / Kaas

Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas
Lengte Gewicht Inhoud neon groen/zwart neon groen/oranje neon geel/zwart neon oranje neon roze neon groen

6,5 cm 1,5 g 6 stuks 3279 001 3279 002 3279 003 3279 004 3279 005 3279 006

T-WORM V-TAIL

De extreem zachte en met een hoge frequentie bewegende shads van Magic Trout zetten nieuwe maatstaven en passen precies in de huidige tijd. Beschikbaar in de 
meest succesvolle kleuren met een ongelooflijk goed werkende kaasflavour. De moderne T-Worms zijn bovendien uit milieuvriendelijk materiaal vervaardigd en breken 
in het water snel af.

ZACHTPLASTIC

neon groen/zwart / Knoflook

neon roze / Knoflook

neon groen/oranje / Knoflook

neon groen / Knoflook

neon geel/zwart / Knoflook neon oranje / Knoflook

Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook
Lengte Gewicht Inhoud neon groen/zwart neon groen/oranje neon geel/zwart neon oranje neon roze neon groen

6,5 cm 1,5 g 6 stuks 3279 101 3279 102 3279 103 3279 104 3279 105 3279 106

T-WORM I-TAIL

De extreem zachte en met een hoge frequentie bewegende shads van Magic Trout zetten nieuwe maatstaven en passen precies in de huidige tijd. Beschikbaar in de 
meest succesvolle kleuren met een ongelooflijk goed werkende kaasflavour. De moderne T-Worms zijn bovendien uit milieuvriendelijk materiaal vervaardigd en breken 
in het water snel af.

neon groen/zwart / Kaas

neon roze / Kaas

neon groen/oranje / Kaas

neon groen / Kaas

neon geel/zwart / Kaas neon oranje / Kaas

Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas
Lengte Gewicht Inhoud neon groen/zwart neon groen/oranje neon geel/zwart neon oranje neon roze neon groen

6,5 cm 1,5 g 6 stuks 3279 201 3279 202 3279 203 3279 204 3279 205 3279 206

T-WORM P-TAIL

De extreem zachte en met een hoge frequentie bewegende shads van Magic Trout zetten nieuwe maatstaven en passen precies in de huidige tijd. Beschikbaar in de 
meest succesvolle kleuren met een ongelooflijk goed werkende kaasflavour. De moderne T-Worms zijn bovendien uit milieuvriendelijk materiaal vervaardigd en breken 
in het water snel af.
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MT22 MT23

zwart/rood / Kaas

brown/ light green / Kaas

geel / Kaas

brown/ red tail / Kaas

paars / Kaas

oranje/geel / Kaas

natural / Kaas

groen / Kaas

B-FISH

De met een hoge frequentie bewegende schoepstaart van de Magic Trout B-Fish imiteert de bewegingen van een gewond prooivisje. In acht UV-actieve kleuren zijn dit 
de meest succesvolle modellen voor het vissen op forel. Door het toegevoegde kaasaroma wordt als extra ook het reukzintuig van de forel geactiveerd, waardoor de 
kansen op succes verdubbeld worden. Door de verdeling van de kleuren op de shads ontstaat er een onweerstaanbaar aan en uit effect. De B-Fish – een innovatie voor 
het vissen op forel.

Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas Kaas
Lengte Gewicht Inhoud zwart/rood oranje/geel brown/ red tail brown/ light green natural paars geel groen

2,5 cm 0,25 g 10 stuks 3495 001 3495 002 3495 003 3495 004 3495 005 3495 006 3495 007 3495 008

ZACHTPLASTIC

natural / Knoflook

wit/zwart / Knoflook

blauw/wit / Knoflook

glow in the dark / Knoflook

rood/zwart / Knoflook

groen/wit / Knoflook

rood/wit / Knoflook

geel/zwart / Knoflook

oranje/geel / Knoflook

geel/groen / Knoflook

CURLY B-BOBBLES

De Curly B-Bobbles zijn unieke twisters. Ze kunnen met of zonder het bolletje op de staart worden gevist: twee verschillende bewegingen. Als de staart beschadigd is 
door de vele aanbeten, kunt u hem ook gewoon afknippen. Dan houdt u onze populaire kunstmatige bijenlarve over! 3 in 1 – als dat niet ingenieus is!

Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook
Lengte Gewicht Inhoud natural geel/zwart rood/zwart wit/zwart oranje/geel groen/wit blauw/wit geel/groen rood/wit glow in the dark

4,2 cm 1,1 g 10 stuks 3276 101 3276 102 3276 103 3276 104 3276 105 3276 106 3276 107 3276 108 3276 109 3276 110
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MT25MT24

geel/zwart / Knoflook

oranje/geel / Knoflook

geel/groen / Knoflook

wit/zwart / Knoflook

blauw/wit / Knoflook

glow in the dark / Knoflook

rood/zwart / Knoflook

groen/wit / Knoflook

rood/wit / Knoflook

B-MAGGOT

Bijenlarven zijn een van de meest populaire en succesvolle aassoorten op forellenputten. Alleen 
jammer dat ze niet altijd beschikbaar zijn… Onze kunstmatige bijenlarven moeten qua aantrek-
kingskracht niet onderdoen voor echte larven, en ze blijven dan ook nog eens veel beter op de 
haak zitten. De speciale verdeling van de kleuren zorgen voor een onweerstaanbaar aan/uit-ef-
fect. Magic Trout B-Maggots – een troefkaart bij de forellenvisserij!

Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook
Lengte Inhoud geel/zwart rood/zwart wit/zwart oranje/geel groen/wit blauw/wit geel/groen rood/wit glow in the dark

2,5 cm 10 stuks 3278 002 3278 003 3278 004 3278 005 3278 006 3278 007 3278 008 3278 009 3278 010

ZACHTPLASTIC

rood/geel

copper/black

zilver/groen

roze/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

pearl/geel

Our pocket 
rocket!

Lengte Gewicht rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black roze/wit zilver/blauw pearl/geel
2,5 cm 2 g 3366 001 3366 002 3366 003 3366 004 3366 005 3366 006 3366 007 3366 008

BLOODY LOONY SPOON

De Bloody Spoon serie zal zonder twijfel de meest doorgewinterde lepel-fanaat verteld doen staan. De kleine metalen lepels zijn op een hoog niveau afgewerkt en uit-
gerust met de beste haken en splitringen verkrijgbaar. Ons Magic Trout team heeft vervolgens gewerkt aan de best vangbare kleuren voor de Bloody Spoons. De range 
bestaat uit verschillende modellen met hun eigen, unieke actie. Zo heb je altijd de juiste lepel in je tackle box.

rood/geel

copper/black

zilver/groen

roze/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

pearl/geel

The clas-
sic!

Lengte Gewicht rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black roze/wit zilver/blauw pearl/geel
3,5 cm 3 g 3368 001 3368 002 3368 003 3368 004 3368 005 3368 006 3368 007 3368 008

BLOODY SHOOT SPOON

De Bloody Spoon serie zal zonder twijfel de meest doorgewinterde lepel-fanaat verteld doen staan. De kleine metalen lepels zijn op een hoog niveau afgewerkt en uit-
gerust met de beste haken en splitringen verkrijgbaar. Ons Magic Trout team heeft vervolgens gewerkt aan de best vangbare kleuren voor de Bloody Spoons. De range 
bestaat uit verschillende modellen met hun eigen, unieke actie. Zo heb je altijd de juiste lepel in je tackle box.
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MT26 MT27

rood/geel

copper/black

zilver/groen

roze/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

pearl/geel

Always finds the 
trout!

Lengte Gewicht rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black roze/wit zilver/blauw pearl/geel
3 cm 2,5 g 3365 001 3365 002 3365 003 3365 004 3365 005 3365 006 3365 007 3365 008

BLOODY ZOOM SPOON

De Bloody Spoon serie zal zonder twijfel de meest doorgewinterde lepel-fanaat verteld doen staan. De kleine metalen lepels zijn van zeer hoge kwaliteit en uitgerust 
met de beste haken en splitringen. Ons Magic Trout team heeft vervolgens gewerkt aan de best vangbare kleuren voor de Bloody Spoons. De range bestaat uit verschil-
lende modellen met hun eigen, unieke actie. Zo heb je altijd de juiste lepel in de tackle box.

METAAL

rood/geel

copper/black

zilver/groen

roze/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

gele parel

Gewicht rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black roze/wit zilver/blauw gele parel
2,1 g 3362 001 3362 002 3362 003 3362 004 3362 005 3362 006 3362 007 3362 008

BLOODY BLADES

Deze kleinbladige lepel is bedoeld voor het actieve vissen met UL materiaal of achter een sbirolino. Dankzij zijn lage gewicht is de actie achter een sbirolino geweldig en 
dwarrelt hij verleidelijk traag naar beneden in de zinkfase. Geen enkele salmonide kan deze actie weerstaan!

rood/geel

copper/black

zilver/groen

roze/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

pearl/geel

Lengte Gewicht rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black roze/wit zilver/blauw pearl/geel
3,5 cm 2,6 g 3364 001 3364 002 3364 003 3364 004 3364 005 3364 006 3364 007 3364 008

BLOODY BIG BLADE

Op grote afstand met de bombarde of toch liever op korte afstand met een ultralight hengel? De verfrissend tuimelende Big Bloody Blades zijn voor veel verschillende 
doeleinden geschikt. Een garantie voor bijzondere zeevangsten.

rood/geel

copper/black

zilver/groen

roze/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

pearl/geel

Lengte Gewicht rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black roze/wit zilver/blauw pearl/geel
2,5 cm 3,6 g 3369 001 3369 002 3369 003 3369 004 3369 005 3369 006 3369 007 3369 008

BLOODY SPINNER

De Bloody Spinner combineert alles wat je zoekt in een spinner. Loopt goed door het water, een sterke haak en de meest vangbare kleuren voor het forelvissen. Of je 
nu in een forellenvijver vist of op een natuurlijke beek, deze spinner is een echte vanger. Door de splitring kun je in een handomdraai van dreg naar een enkele haak 
overstappen.
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MT28 MT29

rood/geel

copper/black

zilver/groen

roze/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

gele parel

Gewicht Inhoud rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black roze/wit zilver/blauw gele parel
1,75 g 1 stuks 3340 001 3340 002 3340 003 3340 004 3340 005 3340 006 3340 007 3340 008

BLOODY UL-SPINNER

Een roterend spinnerblad kan de sleutel tot succes zijn. Na diverse tests kwamen we tot de Bloody UL-Spinner: de perfectie zelf. De ultrascherpe dreggen zijn van de 
hoogste kwaliteit en in de testfase vingen onze vissers er grote aantallen en diverse soorten roofvis mee.

METAAL

rood/geel

copper/black

zilver/groen

roze/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

gele parel

Gewicht Inhoud rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black roze/wit zilver/blauw gele parel
4 g 1 stuks 3360 001 3360 002 3360 003 3360 004 3360 005 3360 006 3360 007 3360 008

BLOODY INLINER

Beter dan de Bloody Inliner worden de zogenaamde inline-kunstaasjes niet. Met zijn slanke ontwerp kan dit kunstaas op veel verschillende manieren worden aangebo-
den en dit in alle waterlagen. Forellen gaan al snel tot de aanval over wanneer u dit ding twitcht of gewoon met constante snelheid binnenvist.

rood/geel

copper/black

zilver/groen

roze/wit

geel/groen

zilver/blauw

zwart/wit

gele parel

Gewicht Inhoud rood/geel zilver/groen geel/groen zwart/wit copper/black roze/wit zilver/blauw gele parel
8 g 1 stuks 3361 001 3361 002 3361 003 3361 004 3361 005 3361 006 3361 007 3361 008

FAT BLOODY INLINER

De grotere broer van de Bloody Inliner komt vooral tot zijn recht bij een lage snelheid van binnenvissen en in de zinkfase. Met de Fat Bloody Inliner hoeft u maar zelden 
geduld te hebben…
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MT31MT30

METAAL

neon geel

neon roze

neon oranje

Gewicht Inhoud Haakmaat Haak neon geel neon oranje neon roze
0,3 g 3 stuks 8 1 3483 003
0,5 g 3 stuks 4 1 3483 005
0,7 g 3 stuks 6 1 3483 008

PRO T-JIG

De enorme trend van het ultralichte vissen vraagt aan alle kanten om inno-
vaties. De nieuwe T-Jigs in verschillende formaten en gewichten maken verre 
worpen mogelijk van al het moderne kunstaas. Omdat de tungsten kralen al op 
de haken gelijmd zitten, bespaart dit de sportvissers tijd en vissen.

goud

rood

zilver

Gewicht Inhoud Haakmaat Haak goud zilver rood
0,3 g 3 stuks 8 1 3498 005
0,5 g 3 stuks 4 1 3498 008
0,7 g 3 stuks 6 1 3498 012

GOLDEN T-JIG

De enorme trend van het ultralichte vissen vraagt aan alle kanten om inno-
vaties. De nieuwe T-Jigs in verschillende formaten en gewichten maken verre 
worpen mogelijk van al het moderne kunstaas. Omdat de tungsten kralen al op 
de haken gelijmd zitten, bespaart dit de sportvissers tijd en vissen.

red / Knoflook

blauw / Knoflook

zwart / Knoflook

groen / Knoflook

geel / Knoflook

bruin / Knoflook

wit / Knoflook

oranje / Knoflook

Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook Knoflook
Inhoud Inhoud Actie red zwart geel wit blauw groen bruin oranje

50 g 50 g Drijvend 3983 001 3983 002 3983 003 3983 004 3983 005 3983 006 3983 007 3983 008

TROUT BAIT

Perfect kneedbaar, extreem aanlokkelijk aroma en de juiste kleuren. Dat was wat we met onze nieuwe Magic Trout Paste wilden realiseren. Het is ons gelukt. Beter dan 
Magic Trout Paste wordt het niet!

paars/rood / Aardbei

paars / Crabby

chartreuse / Kaas zwart / Zoethout

rood/wit / Snoep

Aardbei Kaas Zoethout Snoep Crabby
Inhoud Inhoud Actie paars/rood chartreuse zwart rood/wit paars

50 g 50 g Drijvend 3984 001 3985 009 3986 010 3987 011 3988 012

TROUT BAIT TASTE

Perfect kneedbaar, extreem aanlokkelijk aroma en de juiste 
kleuren. Dat was wat we met onze nieuwe Magic Trout 
Paste wilden realiseren. Het is ons gelukt. Beter dan Magic 
Trout Paste wordt het niet!
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MT32 MT33

Knoflook

steranijs

Shrimp

feromonen

Forelli Pellets

Chilli Cheese

Inhoud Knoflook Shrimp Forelli Pellets Chilli Cheese steranijs feromonen
30 ml 3910 001 3910 002 3910 003 3910 004 3910 005 3910 006

FLAVOUR SPRAY - TROUT

De beste smaakrichtingen voor het vissen op forelvijvers. 
Met de Magic Trout Flavour Sprays kun je de gebruikelijke 
aassoorten ‘pimpen’ en het aantal aanbeten duidelijk 
laten toenemen – simpelweg sprayen en vangen! Elk 
flesje heeft een inhoud van 30 ml, daarmee vinden ze 
een plekje in elke tas en liggen ze steeds voor het grijpen.

MICRO T-BRAID

Een nieuw ontworpen, gevlochten lijn van hoge kwaliteit – Made in Japan –, te 
gebruiken als hoofdlijn voor het ultralichte vissen op salmoniden en roofvis. Magic 
Trout T-Braid is soepel, het laat zich uitstekend knopen en biedt uitstekende werpei-
genschappen. Waar het aankomt op een eerlijke weergave van de diameter in ver-
houding tot de trekkracht, worden de liefhebbers van het ultralichte vissen op hun 
wenken bediend. Wanneer je prijs stelt op de hoogste kwaliteit en geen compromis-
sen wilt sluiten, dan zul je enthousiast zijn over de nieuwe T-Braid.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
2395 005 0,05 mm 150 m 3,63 kg / 8 lbs groen 28,95

2395 008 0,08 mm 150 m 5,45 kg / 12 lbs groen 28,95

2395 010 0,10 mm 150 m 7,26 kg / 16 lbs groen 28,95

2395 012 0,12 mm 150 m 8,17 kg / 18 lbs groen 28,95

FLUORO CARBON TROUT

Fluoro Carbon Trout onderlijnmateriaal – kwaliteit Made in Japan! Een hoge 
trekkracht en goed bestand tegen doorschuren, dit bij een eerlijke opgave van 
de diameter! Het materiaal is soepel en laat zich uitstekend knopen. Vanwe-
ge de lichtbrekingsindex is het onderlijnmateriaal onder water voor de vissen 
vrijwel onzichtbaar. Wanneer je prijs stelt op kwaliteit en geen compromissen 
wilt maken, dan zul je enthousiast worden over het Magic Trout Fluoro Carbon 
onderlijnmateriaal.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2655 014 0,14 mm 50 m 1,30 kg transparant

2655 016 0,16 mm 50 m 1,70 kg transparant

2655 018 0,18 mm 50 m 2,10 kg transparant

2655 020 0,20 mm 50 m 2,60 kg transparant

2655 022 0,22 mm 50 m 3,10 kg transparant

2655 025 0,25 mm 50 m 4,20 kg transparant

Revolutie op de 
Forellenvijver!

MONO LINE TROUT

De Magic Trout Mono Line is een hoogwaardig monofilament – kwaliteit Made in 
Japan. Door het extreem gladde oppervlak en het feit dat de lijn zeer goed bestand 
is tegen doorschuren, ontstaat ook een onvergelijkbaar hoge trekkracht op de 
knopen. Dit is vrijwel zeker de beste lijn voor het vissen op forel die op de markt te 
vinden is.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2390 016 0,16 mm 300 m 2,0 kg red

2390 018 0,18 mm 300 m 2,70 kg red

2390 020 0,20 mm 300 m 3,30 kg red

2390 022 0,22 mm 300 m 4,00 kg red

2390 025 0,25 mm 300 m 4,80 kg red

LIJN
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TROUT HOOK

Een absolute revolutie op de forelvijvers! De tijden dat kant-en-klare onder-
lijnen uit kleine zakjes geprutst en ontward moesten worden liggen achter 
ons. De Magic Trout Hooks worden geleverd op kleine, praktische spoeltjes. 
Simpelweg de rubber lip omhoog klappen, afrollen en aan de hoofdlijn 
bevestigen. Alle onderlijnlengtes en haakmodellen zijn afgestemd op de vis-
methoden waarvoor ze gebruikt worden. Kwalitatief hoogwaardige haken en 
fluorocarbon lijn ‘Made in Japan’. Magic Trout Hook – standaard haakmodel. 
Magic Trout Paste – speciaal voor het vissen met forelleneeg. Magic Trout 
Maggot – voor het vissen met wasmotten en meelwormen.

Code Ø Haakmaat Onderlijnl. Inhoud Kleur
4725 001 0,22 mm 4 70 cm 7 stuks zilver

4725 002 0,20 mm 6 70 cm 7 stuks zilver

4725 003 0,18 mm 8 70 cm 7 stuks zilver

4725 004 0,16 mm 10 70 cm 7 stuks zilver

4725 101 0,22 mm 4 200 cm 7 stuks zilver

4725 102 0,20 mm 6 200 cm 7 stuks zilver

4725 103 0,18 mm 8 200 cm 7 stuks zilver

4725 104 0,16 mm 10 200 cm 7 stuks zilver

TROUT HOOK PASTE

Een absolute revolutie op de forelvijvers! De tijden dat kant-en-klare onder-
lijnen uit kleine zakjes geprutst en ontward moesten worden liggen achter 
ons. De Magic Trout Hooks worden geleverd op kleine, praktische spoeltjes. 
Simpelweg de rubber lip omhoog klappen, afrollen en aan de hoofdlijn 
bevestigen. Alle onderlijnlengtes en haakmodellen zijn afgestemd op de vis-
methoden waarvoor ze gebruikt worden. Kwalitatief hoogwaardige haken en 
fluorocarbon lijn ‘Made in Japan’. Magic Trout Hook – standaard haakmodel. 
Magic Trout Paste – speciaal voor het vissen met forelleneeg. Magic Trout 
Maggot – voor het vissen met wasmotten en meelwormen.

Code Ø Haakmaat Onderlijnl. Inhoud Kleur
4726 001 0,22 mm 4 70 cm 7 stuks red

4726 002 0,20 mm 6 70 cm 7 stuks red

4726 003 0,18 mm 8 70 cm 7 stuks red

4726 004 0,16 mm 10 70 cm 7 stuks red

4726 101 0,22 mm 4 200 cm 7 stuks red

4726 102 0,20 mm 6 200 cm 7 stuks red

4726 103 0,18 mm 8 200 cm 7 stuks red

4726 104 0,16 mm 10 200 cm 7 stuks red

TROUT HOOK MAGGOT

Een absolute revolutie op de forelvijvers! De tijden dat kant-en-klare onder-
lijnen uit kleine zakjes geprutst en ontward moesten worden liggen achter 
ons. De Magic Trout Hooks worden geleverd op kleine, praktische spoeltjes. 
Simpelweg de rubber lip omhoog klappen, afrollen en aan de hoofdlijn 
bevestigen. Alle onderlijnlengtes en haakmodellen zijn afgestemd op de vis-
methoden waarvoor ze gebruikt worden. Kwalitatief hoogwaardige haken 
en fluorocarbon lijn ‘Made in Japan’. Magic Trout Hook – standaard haak-
model. Magic Trout Paste – speciaal voor het vissen met forelleneeg. Magic 
Trout Maggot – voor het vissen met wasmotten en meelwormen.

Code Ø Haakmaat Onderlijnl. Inhoud Kleur
4727 001 0,22 mm 4 70 cm 7 stuks zilver

4727 002 0,20 mm 6 70 cm 7 stuks zilver

4727 003 0,18 mm 8 70 cm 7 stuks zilver

4727 004 0,16 mm 10 70 cm 7 stuks zilver

4727 101 0,22 mm 4 200 cm 7 stuks zilver

4727 102 0,20 mm 6 200 cm 7 stuks zilver

4727 103 0,18 mm 8 200 cm 7 stuks zilver

4727 104 0,16 mm 10 200 cm 7 stuks zilver

HAKEN

REVOLUTIE 
OP DE FORELLENVIJVER!REVOLUTIE 
OP DE FORELLENVIJVER!
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MT36 MT37

8090 001

8090 002

8090 003

FIX NET

Zeer praktisch – het Magic 
Trout inklapbare landings-
net. Met name voor die 
sportvissers die graag 
mobiel zijn, is dit de ideale 
begeleider. Middels de aan 
de stang aangebrachte 
clip, kun je het landings-
net gemakkelijk aan je 
riem bevestigen en aldus 
eenvoudig transporteren. 
Lichtgewicht, robuust en 
steeds klaar voor gebruik.

Code Lengte Breedte Hoogte Diepte Gewicht Mesh
7098 001 1,50 m 40 cm 50 cm 47 cm 340 g 5 x 5 mm

UL-LANDING NET

Het met rubber afgewerkte landingsnet is bedoeld voor het moderne ultralichte 
vissen op forelvijvers en kan door de ongelooflijke stabiliteit ook op vijvers met 
grote forel ingezet worden.

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Materiaal Mesh Adv. pr. €
7120 001 50 cm 40 cm 25 cm 290 g Rubber Net 30 x 15 mm 27,95

TEST TROUT SCOOPER

Vaak maken kleine details het verschil uit. In dit uit carbon gemaakt landingsnet, 
ligt de forel precies goed zodat u hem eruit kunt halen. Ook absorbeert het net 
geen geuren. Het superlichte schepnet past perfect bij de Magic Trout Scooper 
steel.

Code Lengte Breedte Diepte Adv. pr. €
7006 001 40 cm 40 cm 30 cm 24,95

BIG CATCH NET

Wanneer je grote vis wilt vangen, dan heb je ook een groot landingsnet nodig. 
Het Magic Trout ‘Big Catch Net’ biedt voldoende ruimte om zelfs de grootste 
forel te kunnen landen. De grote kraag aan de buitenkant maakt het net sterker 
en het voorkomt dat een haak vast komt te zitten in de mazen tijdens het landen 
van een vis. Dit is vaak de reden dat een vis verloren gaat, maar niet bij onze spe-
ciale landingsnetten voor de giganten van de forellenplassen.

Code Lengte Breedte Hoogte Mesh Adv. pr. €
7025 001 60 cm 48 cm 35 cm 6 x 6 mm 25,95

UL-LANDING NET HANDLE

De uitschuifbare landingsnetsteel vindt haar toepassing bij het moderne ultralichte vissen, als ook bij het vissen met klassieke methoden.

Code Lengte Gewicht Adv. pr. €
7121 001 85 - 150 cm 299 g 9,95

7121 002 106 - 200 cm 339 g 9,95

ACCESSORY T-BOX

Waterdichte tackleboxen die individueel inzetbaar zijn en voorzien 
van vier kwalitatieve afsluitmogelijkheden.

Code Model Lengte Breedte Diepte Gewicht Inhoud Kleur Adv. pr. €
8090 001 Small 20,5 cm 15 cm 4 cm 215 g 1 transparant 6,95

8090 002 Medium 25,5 cm 15,5 cm 4 cm 268 g 1 transparant 7,95

8090 003 Large 33 cm 20,5 cm 4 cm 429 g 1 transparant 8,95

LANDINGSNETSTELEN
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MT38 MT39

UL BOX - LAKE

Moderne, waterdichte box voor kunstaas en allerlei klein materiaal.

Code Lengte Breedte Gewicht Inhoud Kleur Adv. pr. €
8091 001 12,5 cm 9 cm 40 g 1 transparant 8,95

PRO CARRY

De Pro Carry vervangt 
veel plaats innemende en 
onhandige forellenstations, 
want de samen te klappen 
draagtas met vier hengel-
houders, twee tackleboxen 
en veel meer extra’s is niet 
alleen vederlicht, maar ook 
een ware blikvanger aan 
de forellenvijvers.

Code Breedte Hoogte Gewicht Kleur Adv. pr. €
8595 001 52 cm 43 cm 100 g zwart 59,95

BAIT BAG

De Magic Trout Bait Bag is een praktisch 100% waterdichte tas waarin acht 
potjes Trout Bait geplaatst kunnen worden, twee ruime vakken voor klein 
materiaal en een netvak van formaat. Optisch is dit nieuwe product duidelijk 
afwijkend van wat verder aangeboden wordt en het zet dan ook nieuwe maat-
staven.

Code Breedte Hoogte Gewicht Kleur Adv. pr. €
8596 001 27 cm 9 cm 80 g zwart 39,95

ROD HOLDER, 
ADJUSTABLE

Trout anglers need a 
decent and sturdy rod 
holder, especially when 
the fish are biting on 
static rigs or for a second 
rod. The special folding 
mechanism always ensu-
res a safe strike! Thanks 
to the flexible joint head, 
the rod can be adjusted 
to almost any imaginable 
position. The double 
ground spike prevents 
the rod holder from twis-
ting even in windy condi-
tions. Materiaal: Steel

Code Hoogte Gewicht Inhoud Kleur Adv. pr. €
8280 001 85 - 130 cm 1,10 kg 1 stuks rood/zwart 19,95

PUT AND TAKE 
DISPLAY SET
Het Magic Trout Display 
maakt het voor zowel hen-
gelsportzaken als uitbaters 
van forellenvijvers mogelijk 
om een compleet assorti-
ment producten aan te bie-
den op een kleine ruimte.  
 Met hulp van de stabielen 
stabiele wielen is het display 
variabel in te zetten en zal 
het zich ontwikkelen tot een 
kassucces in de winkel.

Code Breedte Hoogte
9903 999 60 cm 195 cm

MULTI-EMMER

Een zeer doordacht stukje gereed-
schap voor elke forelvisser – de 
Multibucket van Magic Trout. Een 
praktische emmer, ideaal om gevan-
gen vis in te bewaren. Dankzij de 
speciale koeltas kan je vangst altijd 
op een koele plek bewaard worden, 
zelfs bij hogere temperaturen. De bin-
nenste tas kan eenvoudig verwijderd 
worden om deze schoon te maken of 
om de gevangen vis in te vervoeren. 
Het belangrijkste materiaal voor het 
forelvissen kan gemakkelijk opgesla-
gen worden in twee ruime vakken 
aan de buitenkant. Zelfs UL hengels 
kunnen getransporteerd worden in 
de meegeleverde flappen. Een extra 
sterke draagriem maakt dat je je grote 
vangst altijd veilig naar huis kunt 
brengen. Mocht je een korte pauze in 
willen lassen, dan kan de Multibucket 
ook fungeren als een ideaal stoeltje. 
Materiaal: 6x 450D Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Inhoud Kleur Adv. pr. €
8515 050 60 cm 46 cm 66 cm 2400 g 1 stuks zwart/rood 79,95

DIVERSEN
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MT40

RECLAMEMATERIAAL

NIGHTFIGHT HEADLAMP

Een goede hoofdlamp – een zeer belangrijk item voor de forelvisser. Vaak 
arriveer je al ‘s morgens vroeg aan het water, om een van de betere stekken 
langs de oever te krijgen. Met het lamplicht van onze Magic Trout hoofdlamp 
kun je je uitrusting zonder problemen in het donker opbouwen. Onze Magic 
Trout Headlamp brengt licht in de duisternis! De waterdichte hoofdlamp, die 
een sterkte heeft van 150 lumen en een maximaal bereik van 100 meter, is met 
haar 48 gram een echte lichtgewicht. Batterijen: 3x AAA (niet inbegrepen)

Code Gewicht Adv. pr. €
8946 001 48 g 12,95

HOODY

Behaaglijk zacht en aangenaam te dragen. Dé Hoody voor de forellenvijvers. 
Zelfs bij zeer miserabel weer houdt deze je comfortabel warm. Rood, opvallend 
en mega-trendy, dat is de Magic Trout Hoody. Materiaal: 100% Katoen. Gram 
weight: 220 g/m²

Code Maat Kleur Adv. pr. €
8988 001 S red 49,95

8988 002 M red 49,95

8988 003 L red 49,95

8988 004 XL red 49,95

8988 005 XXL red 49,95

8988 006 XXXL red 49,95

TRUCKER PET

De Magic Trout Cap in wit/rood. Een fraaie blikvanger en bovendien aange-
naam te dragen. Is Magic Trout jouw lievelings-merk!? Dan is deze pet een 
absolute ‘must-have’. Materiaal: 100% Katoen, Gaas 100% Polyester

Code Kleur Adv. pr. €
9788 011 rood/wit 9,95

TROUT TRUCKER CAP

Eenvoudig, elegant en super stijlvol. De legendarische Magic Trout Forel toont 
het aan iedereen. Jouw lievelingsvis is de forel en je bent een echte professional 
op de forellenvijvers of op wild stromende wateren. Materiaal: 100% Katoen. 
Gram weight: 220 g/m²

Code Model Kleur Adv. pr. €
9788 095 stretch grijs bruin 9,95

TROUT STICKER

Code Breedte Hoogte
9949 300 7,2 cm 7,2 cm

LOGO STICKER

Code Breedte Hoogte
9949 301 7,2 cm 14,8 cm
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