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RHINO TR
De perfecte zeereel met telwerk voor onze hengels voor het slepend vissen. 
Het telwerk meet de lengte van de vrijgegeven lijn in voeten (1 voet = 30,5 
cm) en maakt het mogelijk voor sportvissers die slepend en op zee vissen om 
het aas steeds weer op de succesvolle diepte aan te bieden. Vier kogellagers 
zorgen voor een soepele loop en de powerslinger voor de nodige kracht bij 
het binnendraaien. Het betrouwbare slipsysteem werkt zonder opstartweer-
stand en biedt voldoende weerstand om ook sterke tegenstanders onder 
extreme situaties stoppen te kunnen. De reel is in een rechts- en linkshandige 
uitvoering in twee formaten te verkrijgen en dekt vanaf het slepend vissen 
op snoek en zalm tot en met het middelzware zeevissen een groot aantal 
vissituaties af.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
 · Corrosievrij molenhuis
 · Extra groot offshore-meerschijven-slipsysteem
 · Extra grote, antislip slingerknop
 · Robuust Power-binnenwerk
 · Aluminium spoel
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0632 010 410 RH LC 270 / 0,35 5,1:1 76 cm 4 5 kg / 11 lbs 460 g 84,95

0632 011 410 LH LC 270 / 0,35 5,1:1 76 cm 4 5 kg / 11 lbs 460 g 84,95

0632 020 420 RH LC 380 / 0,40 5,3:1 85 cm 4 8 kg / 17 lbs 494 g 89,95

0632 021 420 LH LC 380 / 0,40 5,3:1 85 cm 4 8 kg / 17 lbs 494 g 89,95
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RELIANCE
Een werpmolen die haar naam in ere houdt! Ze straalt optisch, maar vooral 
tijdens het gebruik met name een ding uit: ‘je kunt hierop vertrouwen!’ De 
verschillende formaten dekken de grote bandbreedte van het moderne zee-
vissen af. De doelgroep van deze werpmolens zijn vooral de sportvissers op 
de Oostzee en de Middellandse Zee, plus roofvissers die een echt werkpaard 
zoeken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
 · Rotor uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Molenhuis uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Extra groot offshore-meerschijven-slipsysteem
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Robuust Power-binnenwerk
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · Perfecte lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0527 030 30 125 / 0,30 6,2:1 85 cm 6 7 kg / 16 lbs 275 g 119,95

0527 040 40 235 / 0,30 6,0:1 95 cm 6 9 kg / 20 lbs 389 g 124,95

0527 055 55 280 / 0,35 5,6:1 105 cm 6 14 kg / 30 lbs 618 g 134,95

0527 065 65 265 / 0,40 5,6:1 110 cm 6 14 kg / 30 lbs 643 g 139,95

0527 085 85 285 / 0,50 4,2:1 100 cm 6 14 kg / 30 lbs 866 g 149,95

TECOAST
De passende werpmolen voor onze, in verhouding tot de prijs, uitstekende 
strandhengels. De decente kleurencompositie en het klassieke design maken 
haar tot een allrounder – niet alleen aan de kust – en maakt haar compatibel 
met een groot aantal prima hengels. Ze biedt een zijdezachte loop en tech-
nische componenten, iets waar je anders bij werpmolens in deze prijsklasse 
lang naar moet zoeken. TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Elektronisch uitgebalanceerde lichtgewicht rotor (LWR)
 · Compact molenhuisdesign
 · Meerschijvenslip voorop met extra grote carbon slipschijven
 · Ergonomisch gevormde slingerknop voor optimale krachtoverbrenging
 · Anti-Twist-lijnrol
 · Extra langzaam lijnopspoelsysteem met twee snelheden voor optimale 
lijnopspoeling
 · Saltguard molenhuisbescherming uit meerdere lagen

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0388 025 25 290 / 0,15 5,2:1 68 cm 8 5 kg / 11 lbs 198 g 89,95

0388 030 30 270 / 0,21 5,2:1 73 cm 8 6 kg / 13 lbs 206 g 91,95

SLIP VOOROP
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INSHORE SEA TROUT G1
De Inshore Sea Trout Generation 1 overtuigt door nieuwe, technische maatstaven en 
combineert deze met een wonderschoon design. Het model ‘Haff’ maakt een comfor-
tabel vissen kort onder de kust mogelijk in baaien en fjorden, terwijl de variant ‘Open 
Coast’ bij uitstek ontwikkeld is voor het vissen met zware lepels of bombarda’s langs de 
open kust. De bijzonder dunne, met kurk overtrokken handgreep zet nieuwe maatstaven 
voor wat betreft elegantie en functionaliteit onder zeeforelhengels. De hoogwaardige 
tussenstukjes in de handgreep zullen bij iedereen, die de bijzondere optiek van hout op 
waarde weten te schatten, met applaus ontvangen worden. De hengel is een absolute 
blikvanger en zal zeker in de smaak vallen bij iedereen, die een combinatie van klassieke 
elementen en moderne technische details zoekt.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Reelhouder Adv. pr. €
14400 274 Haff 2,74 m / 9' 2 6 - 38 g 1,42 m 166 g Fuji® 174,95

14400 316 Open Coast 3,16 m / 10' 2 8 - 42 g 1,63 m 185 g Fuji® 199,95

TECOAST
Deze hengel biedt de nieuwste technische componenten tegen een aantrekkelijke prijs. 
Onze absolute aanbeveling voor prijs/kwaliteitsverhouding bewuste klanten met hoge 
eisen. Ideaal voor nieuwkomers en gevorderden, die het zeeforelvissen en in het alge-
meen het wadend vissen langs de kust willen uitproberen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
14199 270 TECoast 2,70 m 2 8 - 36 g 1,40 m 174 g Seaguide Seaguide 84,95

14199 309 TECoast 3,09 m 2 12 - 40 g 1,60 m 189 g Seaguide Seaguide 89,95

ZEE
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POWER WIZARD
De succesvolle Trolling Wizard met haar super dunne, lichte en vrijwel 
onbreekbare blank heeft een sterkere broer gekregen: de Power Wizard 
beschikt bij vergelijkbare eigenschappen over duidelijk meer ruggengraat. 
Vooral sportvissers die graag met inline-bords of disc divers willen vissen, zul-
len deze krachtigere versie op waarde weten te schatten.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13045 210 Power Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 12 - 25 lbs 1,70 m 279 g 99,95

13045 240 Power Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 12 - 25 lbs 1,90 m 325 g 109,95

TROLLING WIZARD
De nieuwste generatie hengels voor het slepend vissen. Wat lange tijd de 
norm is geweest in het big game vissen, hebben we nu ook verwerkt in 
onze trolling hengels. Een eendelige hengel met een losse butt sectie maakt 
een duidelijk verschil. De actie van de hengel wordt niet langer onderbroken 
door een bus in het midden, dit maakt het ons mogelijk om zeer dunne en 
lichtgewicht blanks te gebruiken die de gevoeligheid bieden om kleine vis te 
drillen, maar die ook de power hebben om absolute monsters te temmen. 
Ongeëvenaard plezier tijdens de dril. De blank is daarnaast ook nog eens ver-
vaardigd van hoge kwaliteit vol carbonmateriaal, het is niet langer hol – wat 
de norm is – en het maakt de blanks zo goed als onverwoestbaar.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13040 210 Trolling Wizard 2,10 m 2 30 - 70 g / 10 - 16 lbs 1,70 m 270 g 99,95

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

INLINE WIZARD
Een nieuwe ontwikkeling voor aanhangers van hengels voor het slepend 
vissen met een inline lijndoorvoer. Met deze hengels heb je geen last van 
lijn die om een geleideoog slaat. Een doorgaande en tegelijkertijd gevoelige 
actie zijn kenmerkend voor deze hengels, zonder dat ze daarbij inleveren op 
krachtreserves. Ook voor het lichte pilker en platvisvissen een prima keuze. 
Een draadtrekker wordt meegeleverd. Beschikbaar in meerdere lengtes en 
verschillende lijnklassen, er is voor elke sportvisser het passende model. En 
Rhino levert de sportvissers vijf jaar garantie op de Wizard Inline hengels!
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14047 210 Inline Wizard 2,10 m 2 30 - 70 g / 8 - 16 lbs 1,13 m 270 g 89,95

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

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

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

14047 270 Inline Wizard 2,70 m 2 50 - 150 g / 20 - 30 lbs 1,41 m 340 g 99,95

TROLLING TEAM RIGGER WITCH G2
Deze speciale downriggerhengel maakt van trollend vissen een magisch 
gebeuren. Net als de Dive Master ziet hij er gelikt uit, en we zijn er dan ook 
van overtuigd dat hij veel mensen zal overtuigen. De taaie blank is berekend 
op de harde eisen van het trollen.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13060 210 Trolling Team Rigger Witch G2 2,10 m 2 40 - 80 g / 12 - 20 lbs 1,13 m 339 g 37,95

13060 240 Trolling Team Rigger Witch G2 2,40 m 2 40 - 80 g / 12 - 20 lbs 1,24 m 389 g 41,95

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

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13061 285 Trolling Team Dive Master 2,85 m 2 50 - 130 g / 15 - 30 lbs 1,50 m 378 g 46,95

ZEE

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13045210&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13045240&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13040210&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13040240&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14047210&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14047211&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14047212&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14047240&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14047270&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13060210&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13060240&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13061285&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13045210&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13045210&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13045210&type=video2&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13040210&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13040210&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13040210&type=video2&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14047210&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13060210&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13061285&type=gallery&locale=DE


R11R10

8 Miles Out, natuurlijk hoef je niet zo ver weg uit de kust te gaan om de ongelooflijke kracht van deze 
Solid-Carbon blanks te ervaren. Maar de naam geeft het aan, daar waar de grote roofvissen van de zee 
leven, zijn ze thuis, de dunne, bijna onverwoestbare volcarbon blanks van de 8 Miles Out-serie. Of je nu  
in het hoge noorden vist op heilbot en koolvis, op blauwe haai en rog in het midden van de Atlantische 
Oceaan, of op tonijn en GT in tropische wateren – de 8 Miles Out biedt de modernste hengelontwerpen, 
betrouwbare en hoogwaardige componenten; de ideale keuze van de moderne zeevisser.

8 MILES OUT
8 Miles out – de sensationele hengelserie met een Solid Carbon blank over-
tuigt door een fijngevoelige topactie die gepaard gaat met een krachtige 
ruggengraat. In tegenstelling tot holle hengels is de bouwwijze praktisch 
onverwoestbaar en extreem slank tegelijkertijd. De hengelserie is voorbe-
stemd voor het moderne kunstaasvissen op zee.

Solid 
Carbon

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
13350 225 H 2,25 m 1+1 100 - 400 g 1,53 m 491 g extra fast 99,95

13350 230 L 2,30 m 1+1 4 - 8 lbs 1,69 m 307 g extra fast 89,95

13350 240 M 2,40 m 1+1 6 - 12 lbs 1,69 m 333 g extra fast 94,95

13350 241 MH 2,40 m 1+1 10 - 20 lbs 1,69 m 349 g extra fast 94,95

8 MILES OUT VARIO
De 8 Miles Out Vario is voorbestemd voor het lichte tot middelzware slepend 
vissen op de grote vissen in onze wereldzeeën. Bij tests in het hoge noorden 
en bij het slepend vissen in de Middellandse Zee voor Majorca konden deze 
hengels al vol overtuigen: een slanke Solid Carbon blank met een laag eigen 
gewicht van de hengel, gecombineerd met een snelle topactie en een onge-
looflijke ruggengraat. De giganten mogen komen!
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
13351 210 M 2,10 m 1+1 6 - 12 lbs 153 cm 319 g extra fast 84,95

13351 211 H 2,10 m 1+1 12 - 20 lbs 153 cm 326 g extra fast 84,95

13351 212 MH 2,10 m 1+1 20 - 30 lbs 153 cm 354 g extra fast 84,95

8 MILES OUT BLUE FISH
De 8 Miles Out Blue Fish is gebouwd om het op te nemen tegen de monsters 
van de zeeën. Door de Solid Carbon blank is deze hengel bijkans onver-
woestbaar, bovendien is het ons gelukt om de blank zeer dun te houden en 
daardoor voor een laag eigen gewicht te zorgen. Getest zijn deze hengels 
zowel in het hoge noorden op heilbot, als ook in de Middellandse Zee op 
tonijn en de testresultaten waren overweldigend: snel, licht en met een onge-
looflijke kracht uitgevoerd heeft deze hengelserie iedereen overtuigd!
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
13352 240 8 Miles Out Blue Fish 2,40 m 1+1 90 - 180 g 170 cm 459 g extra fast 94,95

13352 241 8 Miles Out Blue Fish 2,40 m 1+1 200 - 250 g 170 cm 494 g extra fast 94,95

8 MILES OUT BOAT CAST
De Boat Cast is ontworpen voor het vissen vanaf een driftende of voor anker 
liggende boot, speciaal met pilkers of shads van een gemiddeld gewicht. Het 
gebruikte volcarbon maakte ze praktisch onverwoestbaar, de dunne blank 
heeft daarbij ook een zeer laag eigen gewicht. Ze is zo gebouwd dat ook 
voorzichtige aanbeten herkend kunnen worden, de ruggengraat van de hen-
gel zorgt dan voor een ontspannende dril tot en met het veilig landen van de 
vis. Het edele design zorgt zowel op de Oostzee als in de Noorse fjorden voor 
de nodige aandacht.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
13353 240 H 2,40 m 2 220 g 1,27 m 254 g extra fast 84,95

13353 241 M 2,40 m 2 165 g 1,27 m 244 g extra fast 84,95
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8 MILES OUT VERTICAL
De 8 Miles Out Vertical is speciaal gebouwd voor het lichte tot zware verti-
caal vissen. Zowel pilkers als ook zware zeejigs kunnen dankzij de gevoelige 
top verleidelijk gepresenteerd worden, dankzij het gebruikte volcarbon mate-
riaal wordt de hengel zelden tot het uiterste belast. Desondanks is de hengel 
extreem dun en maakt ze, dankzij het eigen gewicht van slechts 229 gram, 
een urenlang comfortabel vissen mogelijk.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
13354 190 8 Miles Out Vertical 1,90 m 1+1 300 g / 20 - 30 lbs 1,36 m 229 g extra fast 84,95

8 MILES OUT LIGHT SPIN VERTICAL
Het inzetgebied van de 8 Miles Out Light Spin Vertical ligt in het kunstaasvis-
sen met allerlei soorten kunstaas. Of je nu vist op koolvis, kabeljauw en der-
gelijke in het hoge noorden of op de rovers van de Middellandse Zee in het 
zuiden: met deze hengel uit vrijwel onverwoestbaar volcarbon, ben je perfect 
uitgerust en gereed voor elke uitdaging.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
13355 265 8 Miles Out Light Spin Vertical 2,65 m 2 40 - 120 g 1,38 m 244 g extra fast 84,95

8 MILES OUT TOUR
Onze 8 Miles Out Tour hengels worden overal daar ingezet waar het vervoe-
ren van lange hengelkokers onmogelijk is. Dankzij hun korte transportlengte 
zijn ze ideaal voor het reizen per motor of voor vliegreizen naar de meest 
afgelegen gebieden op deze wereld. Lange bussen zorgen voor stabiele ver-
bindingen tussen de verschillende hengeldelen en verlenen de Tour-hengels 
hun ongelooflijke kracht, zonder daarbij zwaar of lomp te worden. De drie 
verschillende modellen Spin, Lure en Heavy dekken alles af, vanaf het lichte 
kunstaasvissen tot en met het zware vissen met natuurlijk aas.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
13356 225 Heavy 2,25 m 4 100 - 400 g 0,57 m 249 g extra fast 84,95

13356 255 Lure 2,55 m 5 50 - 160 g 0,51 m 259 g extra fast 84,95

13356 275 Spin 2,75 m 5 40 - 120 g 0,55 m 256 g extra fast 84,95

ZEE
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MARE LIGHT BOAT
Licht in de hand liggende boothengels voor allround gebruik op zee. De 
edele Mare Light Boat biedt zonder uitzondering een krachtige ruggengraat 
met tegelijkertijd een grandioze beetherkenning. De Mare Light Boat biedt 
een doorgaande actie, ze is daardoor zeer stabiel en voorkomt het losschie-
ten van krachtige tegenstanders. Ze is de ideale partner voor alle en passieve 
bootvissers, die graag een bijzondere adrenalinekick mee willen maken.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13370 255 Mare Light Boat 2,55 m 2 40 - 160 g 1,28 m 269 g 69,95

MARE SEA CAST
De perfecte kunstaashengelserie voor gebruik op zee, zowel vanaf de kust als 
vanaf een boot. Door de krachtige ruggengraat en de fijngevoelige topactie, 
wordt elke aanbeet rechtstreeks doorgegeven aan de sportvisser en maakt dit 
een perfect zetten van de haak mogelijk. Gemiddelde tot grote zeeroofvissen 
moeten in de toekomst nog meer oppassen, want met de Mare Sea Cast 
worden nieuwe maatstaven gezet.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13371 270 Mare Sea Cast 2,70 m 2 40 - 120 g 1,35 m 229 g 69,95

MARE HEAVY LURE
De kunstaashengelserie voor de ware giganten van de zee, met een fijnge-
voelige blank die probleemloos droomvissen de wil oplegt. Bij de visserij op 
zee komt het vaak aan op een robuuste uitrusting, die de sportvisser onder 
geen geval in de steek laat. Voor deze visserij heeft ons productontwikke-
lingsteam in directe samenwerking met diverse teamvissers waardevolle 
arbeid geleverd en een droomproduct geschapen, dat ook nog eens overtuigt 
middels een fraai design.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13372 245 Mare Heavy Lure 2,45 m 2 60 - 220 g 1,23 m 261 g 69,95

MARE DEEPSTAR
Zware aassystemen laten zich met de Mare Heavy Lure verleidelijk over de 
zeebodem loodsen, met de hoop op het haken van een van de grote zee-
roofvissen. Een krachtige ruggengraat ondersteunt de sportvisser in de strijd 
met de giganten van de oceanen en biedt de vis nauwelijks een gelegenheid 
om te ontkomen. De ergonomisch gevormde handgreep levert extra vertrou-
wen op, welke door het moderne design nog verder veredeld wordt.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13373 230 Mare Deepstar 2,30 m 1+1 300 g 1,59 m 274 g 69,95

MARE FLEXTOUCH
De perfecte uitrusting voor het visrijke driftend vissen op zee. De fijngevoeli-
ge topactie laat de sportvisser elke aanbeet probleemloos herkennen en pare-
ren. De krachtige ruggengraat maakt dat ook grote zeeroofvissen in toom 
gehouden kunnen worden en levert veel plezier op tijdens het driftend vissen 
op platvis en co. Het moderne design rondt deze hengelserie perfect af.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13374 230 Mare Flextouch 2,30 m 2 50 - 140 g 1,50 m 269 g 69,95

ZEE

MARE DISTANCE PIER
Het weer kan door sportvissers helaas niet beïnvloed worden en stelt mens 
en machine steeds weer voor nieuwe uitdagingen. In dergelijke gevallen kan 
een vistrip per boot snel in het water vallen en dan moet de sportvisser open-
staan voor alternatieven. Met de Distance Pier kun je op winderige dagen 
de wereld van de vissen in de nabijheid van de kust of interessante havens 
verkennen en daarbij vele uren met een topvisserij beleven. Platvis, kabeljauw 
en vele andere zeeroofvissen konden al met de Mare Distance Pier geland 
worden en de hengel zorgde bij onze testvissers voor veel enthousiasme.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13375 330 Mare Distance Pier 3,30 m 3 80 - 135 g 1,17 m 299 g 69,95
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MARE TOUR DEEPSTAR
Dankzij de geringe transportlengte is de hengelserie optimaal geschikt voor 
vliegreizen, kleine auto’s of de motor. Zware aassystemen laten zich met de 
Mare Heavy Lure verleidelijk over de zeebodem loodsen, met de hoop op het 
haken van een van de grote zeeroofvissen. Een krachtige ruggengraat onder-
steunt de sportvisser in de strijd met de giganten van de oceanen en biedt de 
vis nauwelijks een gelegenheid om te ontkomen. De ergonomisch gevormde 
handgreep levert extra vertrouwen op, welke door het moderne design nog 
verder veredeld wordt.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13376 220 M 2,20 m 4 300 g 0,64 m 229 g 69,95

13376 221 MH 2,20 m 4 450 g 0,64 m 259 g 69,95

MARE TOUR LIGHT BOAT
Dankzij de geringe transportlengte is de hengelserie optimaal geschikt voor 
vliegreizen, kleine auto’s of de motor. Licht in de hand liggende boothengels 
voor allround gebruik op zee. De edele Mare Light Boat biedt zonder uitzon-
dering een krachtige ruggengraat met tegelijkertijd een grandioze beether-
kenning. De Mare Light Boat biedt een doorgaande actie, ze is daardoor zeer 
stabiel en voorkomt het losschieten van krachtige tegenstanders. Ze is de ide-
ale partner voor alle actieve en passieve bootvissers, die graag een bijzondere 
adrenalinekick mee willen maken.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13377 240 Mare Tour Light Boat 2,40 m 4 40 - 160 g 0,64 m 239 g 69,95

MARE TOUR SEA CAST
Dankzij de geringe transportlengte is de hengelserie optimaal geschikt voor 
vliegreizen, kleine auto’s of de motor. De perfecte kunstaashengelserie voor 
gebruik op zee, zowel vanaf de kust als vanaf een boot. Door de krachtige 
ruggengraat en de fijngevoelige topactie, wordt elke aanbeet rechtstreeks 
doorgegeven aan de sportvisser en maakt dit een perfect zetten van de haak 
mogelijk. Gemiddelde tot grote zeeroofvissen moeten in de toekomst nog 
meer oppassen, want met de Mare Sea Cast worden nieuwe maatstaven 
gezet.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13378 270 Mare Tour Sea Cast 2,70 m 4 40 - 120 g 0,76 m 264 g 69,95

MARE TOUR LURE
Dankzij de geringe transportlengte is de hengelserie optimaal geschikt voor 
vliegreizen, kleine auto’s of de motor. De kunstaashengelserie voor de ware 
giganten van de zee, met een fijngevoelige blank die probleemloos droom-
vissen de wil oplegt. Bij de visserij op zee komt het vaak aan op een robuuste 
uitrusting, die de sportvisser onder geen geval in de steek laat. Voor deze vis-
serij heeft ons productontwikkelingsteam in directe samenwerking met diver-
se teamvissers waardevolle arbeid geleverd en een droomproduct geschapen, 
dat ook nog eens overtuigt middels een fraai design.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13379 240 Mare Tour Lure 2,40 m 4 60 - 220 g 0,64 m 254 g 69,95

ZEE

MARE TOUR PIER
Dankzij de geringe transportlengte is de hengelserie optimaal geschikt voor 
vliegreizen, kleine auto’s of de motor. Het weer kan door sportvissers helaas 
niet beïnvloed worden en stelt mens en machine steeds weer voor nieuwe 
uitdagingen. In dergelijke gevallen kan een vistrip per boot snel in het water 
vallen en dan moet de sportvisser openstaan voor alternatieven. Met de Dis-
tance Pier kun je op winderige dagen de wereld van de vissen in de nabijheid 
van de kust of interessante havens verkennen en daarbij vele uren met een 
topvisserij beleven. Platvis, kabeljauw en vele andere zeeroofvissen konden 
al met de Mare Distance Pier geland worden en de hengel zorgde bij onze 
testvissers voor veel enthousiasme.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13380 295 Mare Tour Pier 2,95 m 5 80 - 135 g 0,69 m 289 g 69,95
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TEAM PRO LINE
Tijdens lange testfases hebben onze teamvissers een optimale lijn voor het slepend 
vissen ontwikkeld in een witte, doorzichtige uitvoering. Voor de vissen in de Oostzee 
nauwelijks te zien en extreem lang houdbaar. In lengtes tot 1200 meter is een spoel 
voldoende voor het vullen van meerdere reels en de diameters van 40 en 45/00 dekken 
alle vereisten af voor het slepend vissen op zoetwatermeren en de Oostzee.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
2391 040 0,40 mm 1200 m 11,3 kg / 25 lbs transparant 29,95

2391 045 0,45 mm 1200 m 14,1 kg / 30 lbs transparant 29,95

PINK CHAMPAGNE FLUORO CARBON
Met het nieuwe Pink Champagne Fluoro Carbon worden nieuwe maatstaven gezet. 
Professionele tonijnvissers gebruiken al vele jaren roze gekleurd onderlijnmateri-
aal, want deze kleur is voor de schuwe zeeroofvissen niet zichtbaar. Dit principe 
hebben onze productontwikkelaars verwerkt in een hoogwaardig, 100 procent 
fluorocarbon materiaal en de testvissers waren meer dan overtuigd. Het feit dat de 
lijn extreem goed bestand is tegen doorschuren, in combinatie met een ongelooflijk 
hoge trekkracht op de knopen, ronden dit product technisch af.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
2680 028 0,28 mm 15 m 5 kg / 12 lbs paars 4,95

2680 035 0,35 mm 15 m 7 kg / 15 lbs paars 4,95

2680 045 0,45 mm 15 m 11 kg / 25 lbs paars 6,95

2680 060 0,60 mm 15 m 19 kg / 40 lbs paars 10,95

2680 085 0,85 mm 15 m 36 kg / 80 lbs paars 15,95

MONOFIEL
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groen/geel

copper

glow in the dark

roze/wit

zwart

zwart/groen

zilver

rood/zwart

DIAMOND SANDEEL
Een buitengewoon materiaal in een buitengewone vorm. Hierbij handelt het zich om een loodvrije inline-lepel uit tungsten (in het Nederlands: wolfram). Dit hoogwaar-
dige product wordt gekenmerkt door een hoog soortelijk gewicht, waarmee het een ideale vervanger is voor lood en loodhoudende mengsels. Een ander pluspunt van 
dit materiaal is de enorm hoge hardheid. Dit ultieme kunstaas wordt voorzien van traditionele zeeforelkleuren. Wordt geleverd in een set met een enkele haak, dreg en 
kraal.

Lengte Gewicht Inhoud Haakmaat Inhoud Haak Actie groen/geel zwart/groen roze/wit copper zilver zwart glow in the dark rood/zwart Adv. pr. €
28 mm 12 g 1 stuks 10 1 stuks 2 tuimelen 3590 001 3590 002 3590 003 3590 004 3590 005 3590 006 3590 007 3590 008 9,95

39 mm 18 g 1 stuks 8 1 stuks 2 tuimelen 3590 101 3590 102 3590 103 3590 104 3590 105 3590 106 3590 107 3590 108 11,95

48 mm 21 g 1 stuks 6 1 stuks 2 tuimelen 3590 201 3590 202 3590 203 3590 204 3590 205 3590 206 3590 207 3590 208 11,95

65 mm 32 g 1 stuks 6 1 stuks 2 tuimelen 3590 301 3590 302 3590 303 3590 304 3590 305 3590 306 3590 307 3590 308 14,95

Verkrijgbaar vanaf december

groen/geel

copper

glow in the dark

roze/wit

zwart

zwart/groen

zilver

rood/zwart

SALTY SPRAT
Een vernieuwde inline-lepel voor de visserij langs de kust op de zeebewoners die in onze regionen voorkomen. De diamantvormige vorm geeft het kunstaas een 
natuurlijke actie en imiteert tijdens de korte zinkfase een tuimelende sprot, de belangrijkste voedselbron voor de zeeforellen. Het loodvrije materiaal van het kunstaas 
maakt het gebruik mogelijk in Scandinavië.

Lengte Gewicht Inhoud Haakmaat Inhoud Haak Actie groen/geel zwart/groen roze/wit copper zilver zwart glow in the dark rood/zwart
50 mm 12 g 1 stuks 10 1 stuks 2 tuimelen 3591 001 3591 002 3591 003 3591 004 3591 005 3591 006 3591 007 3591 008
76 mm 17 g 1 stuks 8 1 stuks 2 tuimelen 3591 101 3591 102 3591 103 3591 104 3591 105 3591 106 3591 107 3591 108
82 mm 21 g 1 stuks 6 1 stuks 2 tuimelen 3591 201 3591 202 3591 203 3591 204 3591 205 3591 206 3591 207 3591 208
90 mm 28 g 1 stuks 6 1 stuks 2 tuimelen 3591 301 3591 302 3591 303 3591 304 3591 305 3591 306 3591 307 3591 308

Verkrijgbaar vanaf december

METAAL
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beluga

king salmon

crazy bandit

super shiner

rainbow trout

sand eel

gold swedish flag

copper blue dolphin

furunkel

old witch

TROUT KILLER
En hier is hij dan, de verleidelijke Rhino-lepel die speciaal bedoeld is voor het vissen op zeeforel. Zij houden namelijk van kleinere prooien wanneer ze in de oeverzone 
jagen. Met onze nieuwe Trout Killer-reeks bieden we lepels in een formaat en in kleurencombinaties die alle zeeforelvissers zullen weten te waarderen. Wanneer u 
de lepels binnenvist, dan hebben ze een beweeglijke tot agressieve actie. De ideale snelheid van binnenvissen komt overeen met die van de overige lepels in het Rhi-
no-gamma, zodat het mogelijk is én de moeite loont om dit kunstaasje in te zetten bij het vissen in dieper water op zalmen die sprotjes op het menu hebben staan! 
Talloze zalmen van meer dan tien kilogram zwaar zijn zo al voor deze lepel gevallen.

Lengte Gewicht Inhoud beluga copper blue dolphin rainbow trout king salmon furunkel sand eel crazy bandit old witch gold swedish flag super shiner
85 mm 12 g 1 stuks 3397 004 3397 005 3397 008 3397 010 3397 020 3397 026 3397 028 3397 029 3397 034 3397 047

beluga

furunkel

gold swedish flag

last try

rainbow trout

rügen

lollipop

gold green dolphin

old witch

svenstrup special

super shiner

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

Lengte Model Gewicht Inhoud beluga gold green dolphin rainbow trout furunkel old witch rügen gold swedish flag svenstrup special lollipop last try super shiner
115 mm MAG 16 g 1 stuks 3395 004 3395 006 3395 008 3395 020 3395 029 3395 031 3395 034 3395 035 3395 041 3395 046 3395 047
150 mm Xtra MAG 27 g 1 stuks 3395 104 3395 106 3395 108 3395 120 3395 129 3395 131 3395 134 3395 135 3395 141 3395 146 3395 147

METAAL

crazy bandit gold swedish flag svenstrup special
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sunshine island

swedish blood

deadly date

copper melon

lazy snake

disco flash

guinea pig

havanna

SALTY DIAMOND
Een nieuwe lepel voor grote zalm. Door het formaat en het wat hogere eigen gewicht (ten opzichte van andere lepels voor het slepend vissen) beweegt de Salty Dia-
mond op verleidelijke wijze op die momenten dat er langzamer gevaren wordt, bijvoorbeeld, door de invloed van golven en aan de binnenkant wanneer er in bochten 
gevaren wordt. Deze speciale serie werd met name ontwikkeld voor grote, trekkende zalmen, dit met medewerking van Peter Cernold (team 4Reels, Zweden) en Mike 
Luner (team Beluga, Duitsland). Bij het kiezen van de juiste kleuren hebben beide specialisten zich georiënteerd op de meest succesvolle patronen in Scandinavië en 
Duitsland (Rügen). De lepels zijn voorzien van een grote enkele haak, waarmee een zalm optimaal gehaakt wordt  veel ervaren zalmvissers gebruiken dit type haak voor 
hun visserij. 
Na de succesvolle marktintroductie van de Salty Diamond in het formaat XL voor de visserij op zalm, willen veel sportvissers de succesvolle kleuren nu ook gebruiken 
voor de visserij op zeeforel en kabeljauw. Hierbij wordt doorgaans kleiner kunstaas gebruikt, dit omdat deze vissoorten meestal ook op kleinere prooivis jagen. Om 
deze reden is de Salty nu ook in een formaat M beschikbaar. De bijzondere structuur van de lepel oefent een zeer hoge visuele aantrekkingskracht uit op de roofvissen.

Lengte Model Gewicht Inhoud Haakmaat sunshine island disco flash copper melon swedish blood guinea pig lazy snake deadly date havanna
165 mm XL 40 g 1 stuks 4/0 3333 001 3333 002 3333 003 3333 004 3333 005 3333 006 3333 007 3333 008
120 mm M 18 g 1 stuks 2/0 3333 101 3333 102 3333 103 3333 104 3333 105 3333 106 3333 107 3333 108

beluga

natural copper blue dolphin

mette

crystal frog

bloody jackson

king salmon

pulled frog

royal flush

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

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

natural copper blue dolphin

furunkel

sandeel

rainbow trout

last try

gold green dolphin

black devil

firetiger

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

Lengte Model Gewicht Inhoud beluga gold green dolphin sandeel natural copper blue dolphin black devil rainbow trout furunkel firetiger last try
115 mm L 12 g 1 stuks 3398 004 3398 006 3398 026 3398 037
150 mm XL 18 g 1 stuks 3398 104 3398 106 3398 126 3398 137 3398 102 3398 108 3398 120 3398 123 3398 146

beluga

lollipop

pulled frog

copper rainbow trout

gold green dolphin

coho

FREDDI HEAVY
De geliefde Freddi Flutter komt nu in een zwaardere versie op de markt. Door het duidelijk hogere gewicht zoekt de lepel bij het varen in bochten en bij het veranderen 
van de snelheid van de boot meer waterlagen af dan de gewone Flutter Spoons. Door eenvoudige manoeuvres, zoals het verlangzamen of versnellen van de boot, 
bereik je zo ook een vergelijkbare, bij het vissen vanaf de kust zo succesvolle, ‘spinstop’. Door het eigen gewicht beweegt de Freddi Heavy op verleidelijke wijze en lokt 
ze ook tijdens het afzinken uit tot een aanbeet. Hierdoor verhoog je duidelijk je kansen! Kan ook zonder hulpmiddelen zoals een downrigger slepend gevist worden 
vanaf een kleine boot of werpend ingezet worden.

Lengte Model Gewicht Inhoud Haakmaat beluga gold green dolphin pulled frog lollipop coho copper rainbow trout
110 mm L 42 g 1 stuks 1/0 3348 004 3348 006 3348 039 3348 041 3348 043 3348 045
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beluga

pulled frog

crystal frog

royal flush

gold green dolphin nat gold

lollipop

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

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

coho

20 Euro

pink flush

oranje kikker

moen special

copper rainbow trout

oranje lollipop

FREDDI FLUTTER
Ultrabeweeglijke fladderlepel, bedoeld 
voor het trollen op kabeljauw, zeeforel en 
zalm. De honingraatstructuur zorgt voor 
verleidelijke lichteffecten die, in combina-
tie met de kleurstellignen die het Rhino 
trolling team heeft ontwikkeld, ervoor 
zorgen dat de Freddi Flutter onweer-
staanbaar is. Een primeur is dat dit model 
ook beschikbaar is in een extragrote, 
190 mm uitvoering: de ideale zalmlepel 
wanneer de zilveren torpedo’s het op 
haring gemunt hebben. Geen enkele vis-
ser zou op pad mogen gaan zonder een 
voorraadje van beide formaten bij zich te 
hebben.

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

super shiner

gold swedish flag

disguise

wake up

poison sting

copper head

old witch

Ongemonteerd geleverd 
zonder haak en wartel.

Model Inhoud gold green dolphin gold swedish flag wake up copper head super shiner disguise poison sting old witch
Klein 3 stuks 4285 205 4285 207 4285 211 4285 212 4285 213 4285 214 4285 215 4285 216

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

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

pink lightning

bornholm chrome

blue bullet

purple shiner

green machine

early stitch

lumi chartreuse

crazy clown

Model Inhoud pink lightning blue bullet green machine lumi chartreuse bornholm chrome purple shiner early stitch crazy clown
Klein 3 stuks 4285 217 4285 218 4285 219 4285 224 4285 223 4285 222 4285 221 4285 220

Medium 3 stuks 4285 017 4285 018 4285 019 4285 024 4285 023 4285 022 4285 021 4285 020

DOE HET ZELF SET
Voor de geliefde Rhino-Baitholder is er nu ook een Do-it-Yourself-Set beschikbaar: 
twee zilver verchroomde en twee goud verchroomde, plus een lichtgevende char-
treuse gekleurde kop nodigen uit om deze naar wens samen te stellen. Of je nu 
werkt met tape, penseel of airbrush, je kunt het geheel afwerken zoals je hart je 
ingeeft!

Code Model Inhoud Kleur
4285 299 Klein 5 stuks 2x chrome, 2x chrome-gold, 1x UV-green

4285 099 Medium 5 stuks 2x chrome, 2x chrome-gold, 1x UV-green

HARDPLASTIC

wake up last try king salmon gold/green dolphin

Lengte Model Ø Inhoud Haakmaat wake up last try king salmon gold/green dolphin
120 cm Klein 0,50 mm 1 stuks 4 4254 001 4254 002 4254 003 4254 004
120 cm Medium 0,50 mm 1 stuks 4 4254 005 4254 006 4254 007 4254 008

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

Nieuwe kleuren 
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tricky lady

copper black

swedish flag

beluga

sandeel

sandeel shiner

Lengte Gewicht Inhoud Haakmaat Haak tricky lady swedish flag sandeel sandeel shiner copper black beluga
200 mm 25 g 1 stuks 1 1 3347 001 3347 002 3347 003 3347 004 3347 005 3347 006

SANDEEL HOLDER
Met de Rhino Zandspiering-Baitholder is het mogelijk om zowel zandspieringen uit rubber (ook beschikbaar in het programma) als bepaalde natuurlijke aassoorten in 
te zetten. Bij het gebruik van echte zandspieringen wordt de haak van de montage van achteren door de kieuwen en door de bek gebracht en in het oog van de Bait-
holder-kop vastgezet, terwijl de haak in de flank vastgezet wordt. Het zekeren van het aas in de kop gebeurt middels een tandenstoker. In de al uitgeleverde ‘ready to 
fish’ variant is al een natuurgetrouwe zandspieringstaart gemonteerd. De actie lijkt in het water uitermate goed op de zwembewegingen van een echte zandspiering, 
al naar gelang de omstandigheden gaat de staart niet alleen mooi regelmatig op en neer, maar breekt het geheel ook af en toe zijwaarts uit – tot en met een complete 
koprol om de lengteas. Deze actie schijnt de roofvissen zeer goed te bevallen, want in de testfase zijn er al zeer veel vissen mee geland. De aanvallen waren soms zo 
hard dat er van het systeem alleen nog de kop uit de bek stak. Ideaal in te zetten bij snelheden van 1,5 tot 2,5 knoop.

tricky lady

copper black

swedish flag

beluga

sandeel

sandeel shiner

Lengte Gewicht Inhoud Haakmaat Haak tricky lady swedish flag sandeel sandeel shiner copper black beluga
170 mm 17 g 2 stuks 1 1 3347 991 3347 992 3347 993 3347 994 3347 995 3347 996

SANDEEL TAIL
Vervangende staarten voor de Rhino Zandspiering-Baitholder. Set van twee staarten. Wanneer de aanbeten hard en heftig op elkaar volgen, dan is het een goed idee 
om een reserve aan boord te hebben.

black devil / fish smell

golden ace / fish smell

rainbow trout / fish smell

super smelt / fish smell

swedish flag / fish smell

super shiner / fish smell

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

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

ZACHTPLASTIC

rood/zwart / Craw zwart/wit / Craw

glow/lime / Craw

geel/rood / Craw

Craw Craw Craw Craw
Lengte Gewicht rood/zwart zwart/wit glow/lime geel/rood

9 cm 3,5 g 3356 001 3356 002 3356 003 3356 004
12 cm 9 g 3356 101 3356 102 3356 103 3356 104
15 cm 18 g 3356 201 3356 202 3356 203 3356 204
21 cm 51 g 3356 301 3356 302 3356 303 3356 304

SALTY PADDLER
Bekend principe van een shad die opgebouwd is uit een groot aantal lamellen. Met een dergelijk kunstaas heb je als sportvisser de mogelijkheid om het kunstaas door 
middel van Pasten en Dips nog extra aantrekkelijk te maken. Naast reuk- en smaakzintuigen bewerkt het kunstaas echter ook ongeschminkt het zijlijnorgaan van kabel-
jauwen, koolvissen en dergelijke. Door de bijzondere vorm biedt deze wat afwisseling in de kunstaasdoos en verleidt door de hoogfrequente vibraties wellicht de een 
of andere vis extra tot een aanbeet.
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natural glow

shiner pinky

Lengte Gewicht natural glow shiner pinky
20 cm 50 g 3546 001 3546 002 3546 003 3546 004
20 cm 100 g 3546 101 3546 102 3546 103 3546 104
20 cm 150 g 3546 201 3546 202 3546 203 3546 204
30 cm 200 g 3546 301 3546 302 3546 303 3546 304
30 cm 300 g 3546 401 3546 402 3546 403 3546 404

SQUID
Verzwaarde inktvis/pijlinktvis imitatie met twee assist haken 
zodat een gehaakte vis minder snel losschiet. De aangeboden, 
in verschillende gewichten beschikbare uitvoeringen dekken 
alle veelgevraagde gewichten af.

natural glow

shiner pinky

Lengte Gewicht Haakmaat natural glow shiner pinky Adv. pr. €
13 cm 10 g 3/0 3547 001 3547 002 3547 003 3547 004 6,95

13 cm 25 g 3/0 3547 101 3547 102 3547 103 3547 104 7,95

RIGSQUID
Van een verzwaring en een haak voorziene 
kunstaasjes voor de montage als bijvanger.

TWISTER RIGGED
Gemonteerde bijvangers in klassieke twistervorm die eenvoudig aan de onderlijn gehan-
gen kunnen worden, zonder dat je het rubber kunstaas eerst over de haken moet schui-
ven. Ideaal voor de visserij vanaf kotters en kleine boten op de Noord- en Oostzee en 
voor hen die in Noorwegen gaan vissen.

Code Lengte Haakmaat Gewicht Kleur Adv. pr. €
3545 005 7 cm 1 5 g japan red 1,95

3545 015 7 cm 3/0 15 g japan red 2,95

ZACHTPLASTIC
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R37R36

SWITCH'N EASY MONTAGE I
De optimale, kant-en-klare montage voor de zware visserij. Vervaardigd uit 
champagnekleurig fluorocarbon, zodat het ook in zeer helder water vrijwel 
onzichtbaar is voor de vis. Dankzij de gebruikte Fast Clips kun je zelfs met 
ijskoude vingers nog snel van kunstaas en van bijvanger wisselen: simpelweg 
erop draaien, klaar! Materiaal: Fluorocarbon

Code Lengte Inhoud Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
4801 001 1,00 m 1 stuks 50 kg pink champagne 3,75

SWITCH'N EASY MONTAGE II
De optimale, kant-en-klare montage voor de zware visserij. Vervaardigd uit 
champagnekleurig fluorocarbon, zodat het ook in zeer helder water vrijwel 
onzichtbaar is voor de vis. Dankzij de gebruikte Fast Clips kun je zelfs met 
ijskoude vingers nog snel van kunstaas en van bijvangers wisselen: simpelweg 
erop draaien, klaar! Materiaal: Fluorocarbon

Code Lengte Inhoud Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
4802 001 1,00 m 1 stuks 50 kg pink champagne 3,75

SWITCH'N EASY MONTAGE III
De optimale, kant-en-klare montage voor de zware visserij. Vervaardigd uit 
champagnekleurig fluorocarbon, zodat het ook in zeer helder water vrijwel 
onzichtbaar is voor de vis. Dankzij de gebruikte Fast Clips kun je zelfs met 
ijskoude vingers nog snel van pilker, jigkop en dergelijke wisselen: simpelweg 
erop draaien, klaar! Materiaal: Fluorocarbon

Code Lengte Inhoud Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
4803 001 1,00 m 1 stuks 50 kg pink champagne 2,95

RIGS

SWITCH'N EASY MONTAGE IV
Onze kant-en-klare montage voor de lichtere visserij op zee, uitgevoerd met een 
afhouder. Deze is door het gebruik van 100% Pink Champagne fluorocarbon zo 
goed als onzichtbaar voor de vis, een vaak doorslaggevend verschil in het heldere 
water van de Noord-Atlantische Oceaan en de Oostzee. De gebruikte Fast Clips 
maken een supersnel wisselen van (kunst)aas mogelijk, zelfs met koude vingers 
lukt je dit zonder moeite. Materiaal: Fluorocarbon

Code Lengte Inhoud Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
4804 001 1,00 m 1 stuks 30 kg pink champagne 2,95

SWITCH'N EASY MONTAGE V
Onze kant-en-klare montage voor de lichtere visserij op zee, uitgevoerd met 
een afhouder. Deze is door het gebruik van 100% Pink Champagne fluoro-
carbon zo goed als onzichtbaar voor de vis, een vaak doorslaggevend verschil 
in het heldere water van de Noord-Atlantische Oceaan en de Oostzee. De 
gebruikte Fast Clips maken een supersnel wisselen van pilker, jigkop en derge-
lijk mogelijk: simpelweg erop draaien, klaar! Materiaal: Fluorocarbon

Code Lengte Inhoud Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
4805 001 1,00 m 1 stuks 30 kg pink champagne 1,95
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CHROMAT
Beproefde, verchroomde pilker, die zijn kwaliteiten gedurende 
vele jaren in Noorwegen bewezen heeft. Verkrijgbaar in de 
gebruikelijke, veel gevraagde gewichten.

Code Haakmaat Gewicht Kleur
3542 001 2 75 g chroom/zilver

3542 002 1 100 g chroom/zilver

3542 003 1 125 g chroom/zilver

3542 004 1/0 150 g chroom/zilver

3542 005 2/0 200 g chroom/zilver

3542 006 2/0 250 g chroom/zilver

3542 007 3/0 300 g chroom/zilver

3542 008 3/0 400 g chroom/zilver

3542 009 3/0 500 g chroom/zilver

3542 010 4/0 600 g chroom/zilver

METAAL

UV rood

UV geel

glow

Gewicht Inhoud Haakmaat UV rood UV geel glow Adv. pr. €
30 g 1 stuks 4/0 3555 404 3555 414 3555 424 3,95

40 g 1 stuks 4/0 3555 405 3555 415 3555 425 3,95

40 g 1 stuks 6/0 3555 604 3555 614 3555 624 4,95

50 g 1 stuks 4/0 3555 406 3555 416 3555 426 4,95

50 g 1 stuks 8/0 3555 804 3555 814 3555 824 4,95

50 g 1 stuks 10/0 3555 004 3555 014 3555 024 4,95

60 g 1 stuks 6/0 3555 605 3555 615 3555 625 4,95

60 g 1 stuks 8/0 3555 805 3555 815 3555 825 5,95

60 g 1 stuks 10/0 3555 005 3555 015 3555 025 5,95

75 g 1 stuks 4/0 3555 407 3555 417 3555 427 5,95

80 g 1 stuks 6/0 3555 606 3555 616 3555 626 5,95

80 g 1 stuks 8/0 3555 806 3555 816 3555 826 5,95

80 g 1 stuks 10/0 3555 006 3555 016 3555 026 6,95

100 g 1 stuks 4/0 3555 408 3555 418 3555 428 6,95

100 g 1 stuks 6/0 3555 607 3555 617 3555 627 6,95

100 g 1 stuks 8/0 3555 807 3555 817 3555 827 6,95

100 g 1 stuks 10/0 3555 007 3555 017 3555 027 7,95

150 g 1 stuks 6/0 3555 608 3555 618 3555 628 8,95

150 g 1 stuks 8/0 3555 808 3555 818 3555 828 8,95

150 g 1 stuks 10/0 3555 008 3555 018 3555 028 9,95

JIG FORCE
Een jigkop, die vooral bij het verticaalvissen voor een onre-
gelmatige, zijwaartse beweging van de shad zorgt wanneer 
deze omhoog gebracht wordt. Door de UV-actieve / fluores-
cerende of nagloeiende / fosforescerende kleur een fantas-
tisch kunstaas voor de visserij op zoutwaterroofvissen in de 
diepten van de zee.
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R41R40 R41R40

rainbow trout

golden ace

super shiner

super smelt

black devil

swedish flag

FLASHER MET SOFT FINNY
Heeft zich al duizenden keren bewezen in de praktijk: attractief roterende flasher met een erachter gemonteerde shad. Ook al komen er vele nieuwe flashers op de 
markt, de beproefde flasher-vorm is nog steeds onafgebroken succesvol en heeft veel trouwe gebruikers. Om die reden zijn er nu nieuwe uitvoeringen beschikbaar, qua 
kleuren zijn ze afgestemd op onze Soft Finnys. Gemakkelijk te gebruiken door de voorgemonteerde set. Perfect gemonteerd aan een kwaliteitslijn (60/00) en een VMC-
haak met eersteklas knopen. Vanuit de verpakking direct klaar voor de zalm van je dromen!

Lengte Gewicht Inhoud Haakmaat Onderlijn Ø Onderlijnl. rainbow trout black devil super shiner golden ace swedish flag super smelt Adv. pr. €
20 cm 85 g 1 stuks 1/0 0,60 mm 70 cm 3376 008 3376 009 3376 010 3376 011 3376 012 3376 013 17,95

copper blue dolphin

gold swedish flag

silver king salmon

wake up

gold green dolphin nat gold

lollipop

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

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

ZACHTPLASTIC
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R43R42 R43R42

firetiger

copper rainbow trout

coho

sunny rape

copper master herring

super shiner

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

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

master herring

gold green dolphin

gold swedish flag

glow black shiner

black devil

last try

king salmon

fire angel

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

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

METAAL

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

Code Model Lengte Inhoud
6229 001 L 22 cm 1 stuks

6229 002 XL 30 cm 1 stuks
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R45R44 R45R44

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

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

4466 400 4/0 5 stuks rhinosteel

4466 600 6/0 5 stuks rhinosteel

CLAW CONNECTOR KUNSTAAS
Een doordacht systeem uit corrosiebestendig staaldraad waaraan klassieke 
lepels en kustpluggen bevestigd kunnen worden. Een UV-actieve kraal uit 
tungsten dient zowel voor het lokeffect als ook om kinken tegen te gaan. Door 
de montage van het flexibele systeem tussen splitring en haak neemt het aantal 
gelande vissen duidelijk toe, oftewel schieten er minder vissen los.

Code Ø Haakmaat Inhoud Breeksterkte Adv. pr. €
6242 006 0,70 mm 2 1 stuks 15 kg 6,95

6242 008 0,70 mm 4 1 stuks 15 kg 6,95

6242 010 0,70 mm 6 1 stuks 15 kg 6,95

6242 012 0,70 mm 8 1 stuks 15 kg 6,95

CLAW CONNECTOR INLINE KUNSTAAS
Dit systeem is bedoeld voor de montage van inline kunstaas. Analoog aan de 
Claw Connector Lure stijgt het aantal gelande vissen met dit kunstaas, doordat 
de haak beter blijft zitten in de bek van de gehaakte vis. Eveneens uit corrosie-
bestendig staaldraad met een UV-actieve tungsten kraal als richtpunt.

Code Ø Haakmaat Inhoud Breeksterkte Adv. pr. €
6243 006 0,70 mm 2 1 stuks 15 kg 7,95

6243 008 0,70 mm 4 1 stuks 15 kg 7,95

6243 010 0,70 mm 6 1 stuks 15 kg 7,95

6243 012 0,70 mm 8 1 stuks 15 kg 7,95

HAKEN

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

Code Gewicht Inhoud Kleur
6037 001 10 g 2 stuks feloranje

6037 002 25 g 2 stuks feloranje

6037 003 45 g 2 stuks feloranje

6037 004 70 g 1 stuks feloranje

6037 005 95 g 1 stuks feloranje

6037 006 120 g 1 stuks feloranje

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

Code Gewicht Inhoud
6232 002 40 g 2 stuks

6232 003 60 g 1 stuks

6232 004 80 g 1 stuks

6232 005 100 g 1 stuks

6232 006 140 g 1 stuks
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R47R46 R47R46

SIDEPLANER SL

Perfect functionerende en ultralichte planerboards in hard foam met een alu-
minium arm. Geen ongewild onderduiken in de golven meer! De Osprey-Clip 
van Yellowbird houdt de lijn nauwkeurig op de plek, of het nu gaat om nylon 
of gevlochten lijn, zelfs in hoge golven. Het planerboard komt echter wel vrij 
bij een aanbeet, zodat er weinig druk ontstaat tijdens de dril. De Rhino Clip 
met pen die bevestigd is aan de achterzijde, vormt een goede verbinding met 
de lijn nadat de lijn uit de clip gekomen is, zodat deze niet verloren kan gaan.
Het product werd uitgebreid getest zodat de sideplaner goed en soepel, zon-
der rukken aan de lijn, door de golven snijdt. Verkocht per paar, met een voor 
bakboord- en de andere voor de stuurboordzijde in de doos. Ontworpen voor 
een eenvoudige montage. Materiaal: Schuim / aluminum

Code Model Lengte Hoogte Gewicht Inhoud Adv. pr. €
6329 007 Links & rechts model 350 mm 60 mm 139 g 2 stuks 44,95

SCOTTY POWER GRIP 1170
Beproefde en betrouwbare lijnclip voor het vissen met de downrigger. Gemak-
kelijk te gebruiken en uiterst duurzaam. De gele klemmen maken het positio-
neren van de lijn eenvoudig.

Code Inhoud
6234 003 1 stuks

SCOTTY MINI POWER GRIP 1182
Beproefde en betrouwbare lijnclip voor het vissen met een planerboard. Zeer 
compact ontwerp. Gemakkelijk in het gebruik en uiterst duurzaam. De gele 
klemmen maken het positioneren van de lijn eenvoudig. Met een roestvrije 
snelkoppeling voor de planerboard-lijn.

Code Inhoud
6234 004 2 stuks

SCOTTY TROLLING WEIGHT SNUBBER
Praktische buffer voor het vissen met zware gewichten aan de downrigger. De 
buffer voorkomt slijtage aan de staaldraad door de constante rukken aan de 
draad in de golven. Voorzien van een roestvrije clip voor het bevestigen van het 
loodgewicht.

Code Inhoud
6234 005 1 stuks

ZEEVISACCESSOIRES

SCOTTY STACKER RELEASE 1155
Beproefde, roestvrije bevestigingsclip voor het vissen met de downrigger. Maakt 
het mogelijk om lijnclips op elk punt langs de downriggerkabel te bevestigen 
en weer te verwijderen. Dit maakt het mogelijk om maximaal drie stuks kun-
staas onafhankelijk van elkaar te presenteren met een downrigger.

Code Inhoud
6234 006 2 stuks

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

Code Inhoud
6234 001 3 stuks

OSPREY RELEASE
Speciale lijnclip van Yellowbird, die de lijn secuur op de plek houdt, of het nu 
gaat om nylon of gevlochten lijn. Vaak gebruikt in combinatie met planer-
boards wanneer de traditionele lijnclips het af laten weten, bijvoorbeeld op ruw 
water of bij gebruik van gevlochten lijn.

Code Inhoud
6234 002 2 stuks
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R49R48 R49R48

BOOTHENGELHOUDERRAIL
Ultra-robuuste hengelhouder voor op de boot, in roestvrij staal met een flexibele 
installatie. Compleet bestand tegen zout water! Met een kruisvergrendeling waarin 
het kruisvormige ondereind van de hengel geplaatst kan worden, zodat de hengel 
niet gaat draaien in de houder. Het gebogen uiteinde beschermt de handgreep van de 
hengel en maakt het plaatsen van de hengel in de houder eenvoudiger. De bevestiging 
is op- en afgebouwd in luttele minuten en ontworpen voor relingen met een dikte van 
25 mm/30 mm. Ook ideaal voor visvakanties wanneer er hengelhouders op een huur-
boot geplaatst dienen te worden. In het geval van een dunnere diameter reling, is het 
aan te raden om eerst siliconen tubes aan te brengen.

Code Model Lengte Ø Adv. pr. €
8208 005 25 mm 25 cm 4,20 cm 40,00

8208 006 30 mm 25 cm 4,20 cm 44,00

RIG KEEPER
Orde eenvoudig gemaakt – in de nieuwe Rhino Rig Box is maximaal plek voor veertien kant-en-klare Baitholder-montages. Verspringend ingericht is het plaatsen en 
het ontnemen van een montage geen probleem meer. De montage liggen vlak en recht naast elkaar, daarmee behoren verdraaide en vervormde lijnen in de nabijheid 
van de haak tot het verleden. Met de maten van 36 x 22 x 8 centimeter (LxBxH) past deze box op uitstekende wijze bij de andere, zeer bruikbare, stapelbare boxen en 
daarmee in de meest gebruikte transporttassen.

Code Lengte Breedte Diepte Gewicht Adv. pr. €
8099 001 36 cm 22 cm 8 cm 630 g 19,95

SOLID MULTI PLIERS
Multifunctionele tang uit roestbestendig materiaal. Ze verenigt vele praktische 
kenmerken, zoals de mogelijkheid om splitringen te openen, een klemfunctie 
en de mogelijkheid om lijn door te knippen. Inclusief een tas en een ultra sta-
biel koord met stalen kern en connector om de tang te zekeren. Een must voor 
alle zoutwater sportvissers en bootvissers. Materiaal: Alu

Code Lengte Adv. pr. €
6416 001 20 cm 37,95

HENGELSTEUNEN

PISTOL PLIERS
Het voorzichtige en zekere verwijderen van de haak uit de bek van een roofvis 
is met deze elegante tang geen probleem meer. Door de verlenging tussen de 
grip en de bek wint de sportvisser aan afstand tussen zijn of haar vingers en de 
scherpe tanden van de vangst en kan de haak snel en zonder problemen ver-
wijderd worden. Geliefd bij sportvissers die zich richten op snoek en meerval, 
maar ook voor zeevissers op de Middellandse Zee.

Code Lengte Adv. pr. €
6416 002 30 cm 13,95

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

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8470 001 117 cm 35 cm 14 cm 34,95
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R51R50 R51R50

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

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

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

Code Lengte Breedte Hoogte Maat Materiaal Tr.-Lengte Mesh Adv. pr. €
7003 255 2,55 m 80 cm 90 cm XXL Rubber Net 1,05 m 24 x 16 mm 89,95

INSHORE WAADNET
Een robuust en drijvend waadnet met een met EVA omgeven handgreep EN netframe. Het robuuste, rubber gecoate net en de praktische magneet om deze aan de 
waadriem te zekeren, maken dit waadnet zeer geliefd bij kajak-/bellybootvissers en wadende sportvissers.

Code Lengte Breedte Hoogte Materiaal Mesh Adv. pr. €
7075 001 75 cm 45 cm 50 cm EVA 7 x 7 mm 34,95

LANDINGSNETTEN, INKLAPBAAR

MAGNETISCH NET RELEASE
Voor het vastzetten van het net op diepe landingsnetten. Middels een magnetische nethouder blijft het net in contact 
met de steel van het landingsnet totdat het gebruikt wordt, op deze manier bestaat er geen risico dat het net ergens 
achter blijft haken tijdens het vervoer en het gebruik van het landingsnet. Door het gewicht van de vis gaat de magne-
tische sluiting open en ligt de vis veilig in het diepe net.Een uiteinde van de Magnetic Net Release is bevestigd aan het 
onderste punt van het net middels een connector, het andere uiteinde is stevig vastgezet op de steel van het landings-
net middels een Velcro-strip. Kan aangepast worden aan het formaat van elk type landingsnet.

Code Inhoud Adv. pr. €
6303 001 1 stuks 7,95
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R53R52 R53R52

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

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

8425 008 190 cm 30 mm 2 stuks 11,99

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

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

8513 011 LH 8 cm 14 cm 11,99

LONGSLEEVE
Modieus shirt met lange mouwen voor de zomer. Het lichte materiaal 
beschermt de huid bij langere vistrips voor de inwerking van zonnestralen. Voor 
iedereen voor wie het sportvissen een lifestyle is, is dit een ideaal shirt. Het 
is uitgevoerd in de nieuwe Rhino kleuren en valt dus ook verder weg van de 
waterkant positief in het oog. Materiaal: 94% Polyester, 6% Blasthane

Code Maat Inhoud Kleur Adv. pr. €
8487 001 M 1 stuks zwart 39,95

8487 002 L 1 stuks zwart 39,95

8487 003 XL 1 stuks zwart 39,95

8487 004 XXL 1 stuks zwart 39,95

8487 005 XXXL 1 stuks zwart 39,95

SOFT SHELL JACKET
Modieus outdoorjack uit licht soft shell materiaal, welke de sportvisser bij wind 
en weer warm en droog houdt. Het materiaal aan de buitenkant is ademend, 
water- en vuilafstotend en het droogt zeer snel. Materiaal: Polyester/Elasthana. 
Gram weight: 320 g/m²

Code Maat Inhoud Kleur Adv. pr. €
8486 001 M 1 stuks zwart/blauw 59,95

8486 002 L 1 stuks zwart/blauw 59,95

8486 003 XL 1 stuks zwart/blauw 59,95

8486 004 XXL 1 stuks zwart/blauw 59,95

8486 005 XXXL 1 stuks zwart/blauw 59,95

TROLLING CAP
Coole basecap voor sportvissers in de attractieve kleuren van de Rhino Trolling 
range. Materiaal: 100% Katoen

Code Kleur Adv. pr. €
9788 200 zwart/rood 9,95

KLEDING

OFFSHORE CAP
Stijlvolle pet voor de modebewuste zeevisser, uitgevoerd in de nieuwe Rhino 
kleuren. Materiaal: 100% Katoen

Code Kleur Adv. pr. €
9788 201 zwart/cyaan/rood 9,95

BEANIE
Met deze nauwsluitende Rhino Beanie worden de koude uren aan het water 
aangenaam warm, het erin verwerkte windstopper-membraan zorgt als extra 
eveneens voor een aangenaam gevoel. Materiaal: Gebreid acryl / flanel. Gram 
weight: 220 g/m²

Code Maat Kleur Adv. pr. €
9788 105 L zwart 5,95

Inhoud besteleenheid 5 stuks

INSHORE WP HANDSCHOEN
Waterdichte handschoenen voor het landen van grote vissen. Ze beschermen 
de huid van de sportvisser voor de kieuwbogen en tanden van roofvissen en 
natuurlijk voor alle andere invloeden van buitenaf, zoals UV-straling en nattig-
heid. Ideaal voor het zogenaamde ‘wiren’ van tonijnen en dergelijke in zuide-
lijke wateren, maar ook voor het vissen langs onze kusten. Materiaal: Polyester 
en synthetische PU

Code Maat Kleur Adv. pr. €
9390 001 one size zwart/cyaan 17,95
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MOTORS

R55R54 R55R54

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

Code Breedte Hoogte
9949 038 119 cm 12,4 cm

TROLLING STICKER
Materiaal: Polychloride plakfolie

Code Breedte Hoogte Kleur
9949 400 21 cm 7 cm zwart/rood

OFFSHORE STICKER
Materiaal: Polychloride plakfolie

Code Breedte Hoogte Kleur
9949 401 21 cm 7 cm zwart/rood/cyaan

INSHORE STICKER
Materiaal: Polychloride plakfolie

Code Breedte Hoogte Kleur
9949 402 21 cm 7 cm zwart/rood/cyaan

RHINO MOTOR DISPLAY UNIT
Ideal stand to display 2 Rhino motors.

Code
9925 998

RECLAMEMATERIAA

Rhino biedt een ruime keuze aan kunstaas, hengels en werpmolens en  
–reels voor het traditionele slepend vissen op zalm, maar de energiezuinige 
en betrouwbare elektromotoren zijn het handelsmerk van dit merk. Rhino 
biedt al ruim vijftien jaar topkwaliteit bootuitrustingen aan, waarvan  
de motormodellen BLX 70 en BLX 65 BMR zonder twijfel jouw aandacht 
verdienen. Het BLX-model heeft een stuwkracht van 70 lb, wat overeen-
komt met 2 pk. Daarbij beschikt de BLX over een borstelloos systeem en de 
functies Vario Speed en Sport Mode, die een directe invloed hebben op de 
hoge efficiëntie. Een ander topproduct is het bowmount-model BLX 65 BMR 
met een stuwkracht van 65 lb. Het vermelden waard is dat het sturen  
geschiedt met een afstandsbediening. Het Rhino-portfolio bevat meerdere 
modellen motoren, vanaf twee budgetvarianten van Cobold tot en met de 
hightech BLX 110, voor het professioneel werken met alle typen boten met 
een gewicht tot en met 2 ton!
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R57R56 R57R56

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

Code Model Gewicht Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €
9925 034 VX 34 6,70 kg 5V/2R 1100 kg 0,74 m 1,45 m 12 235,00

9925 054 VX 54 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,75 m 12 299,00

9925 154 VX 54 Langstaart 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,87 m 1,75 m 12 329,00

9925 065 VX 65 10,00 kg 5V/2R 2100 kg 0,74 m 1,75 m 12 369,00

VX 50 ECO ELEKTROMOTOR
Sterk, zuinig, gunstig, de Rhino VX50 ECO! Onder de beter presterende elektro-motoren brengen wij nu een krachtige VX motor in de bekende kwaliteit op de markt, 
tegen een uitzonderlijk lage prijs! Ook deze Rhino VX 50 ECO verbruikt verbluffend weinig elektriciteit, wat bijdraagt aan een langer gebruik van de accu-capaciteit. De 
VX ECO wordt geschakeld en bestuurd d.m.v. een vaste stuurstang met vijf versnellingen vooruit en twee achteruit. D.m.v. knopdruk is de motor te kantelen. De stuur-
druk en diepte van de propeller zijn vrij in te stellen. De omgang met deze Rhino VX is zeer eenvoudig en zeker. Al met al een zeer betrouwbare partner voor veelvuldig 
gebruik.
• stalen schacht 
• extreem laag energie-verbruik

Code Model Lengte Breedte Hoogte Gewicht Kleur Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt max. Gewicht Adv. pr. €
9925 050 VX 50 Eco 50 cm 15 cm 105 cm 9 kg zwart 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,45 m 12 10 kg 245,00

ELECTROMOTOREN

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modell Ampere consumption 

per snelheid
Watt per 
snelheid

Thrust 
(lbs)

Thrust 
(kp)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modell Ampere consumption 

per snelheid
Watt per 
snelheid

Thrust 
(lbs)

Thrust 
(kp)

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

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

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

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

5. Stufe: 53 A 310 W 50 lbs 22.70 kp
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R59R58 R59R58

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

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

Code Gewicht Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €
9930 070 12,2 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 12 525,00

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

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

Code Gewicht Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €
9935 110 14,00 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 24 799,00

ELECTROMOTOREN

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9930070&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9935110&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9930070&type=manual&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9930070&type=technical&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9935110&type=manual&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9935110&type=gallery&locale=DE


R61R60 R61R60

Een laag eigen gewicht en 
het comfort van controle!

BLX 65 BMR ELEKTROMOTOR
Elektrische buitenboordmotor voor boegmontage met 65 lb stuwkracht bij een spanning van 12 V. Maximaal 400W. De 130 cm lange steel is vervaardigd van een 
aluminiumcompositie. Deze kan middels een hefconstructie in- en uitgeklapt worden. De diepte waarop de propeller draait kan variabel ingesteld worden. Inclusief 
afstandsbediening voor de continue instelbare motorfuncties. Batterijen: 1x CR2032 (niet inbegrepen)

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Tr.-Lengte Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €
9940 065 155 cm 24 cm 54 cm 15 kg 170 cm variable 2100 kg 1,30 m 2,00 m 12 799,00

Een laag eigen gewicht en 
het comfort van controle!

BLX 65 BMR GPS ELEKTRISCHE BUITENBOORDMOTOR
Een uitbreiding van onze BMR serie: de BLX65 GPS elektrische buitenboordmotor voor boegmontage! Met handzame afstandsbediening en GPS-functie. Met de inno-
vatieve GPS-techniek laat de motor zich zeer comfortabel bedienen. De motor is uitgerust met een pilot-modus (manueel varen volgens kompas), een navigatiemodus, 
een reismodus (cruise control) met vooraf ingestelde snelheid plus een GPS-ankerfuntie en waypointopgave. Het aangeven van de snelheid boven de bodem en het 
‘track recording’ (vastleggen van routes en het herhalen van maximaal 16 routes) zijn verdere nuttige kenmerken. De GPS-positionering is nauwkeurig tot op twee tot 
vijf meter (al naar gelang de omstandigheden). De krachtige BLX65 GPS elektrische buitenboordmotor levert 65 lb stuwkracht bij een spanning van 12 V en maximaal 
400 W. De circa 135 centimeter lange schacht is vervaardigd van een aluminiumlegering. Deze kan door een hefboomconstructie omhoog en omlaag geklapt worden. 
Zoals bij alle Rhino-motoren is ook bij de BLX65 GPS een variabele afstelling van de diepte van de motor mogelijk. Batterijen: 3x AAA voor de afstandsbediening (niet 
inbegrepen).

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Tr.-Lengte Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €
9940 165 163 cm 24 cm 54 cm 15 kg 173,5 cm variable 2100 kg 1,37 m 2,00 m 12 1799,00

ELECTROMOTOREN

BMR QUICK RELEASE PLAAT

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

Code Motor Adv. pr. €
9940 101 BMR65/BMR65GPS 179,50
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R62R62

Nu ook met 24 lb 
stuwkracht!

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

Code Model Gewicht Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €
9921 018 VX 18 2,45 kg 2V/2R 500 kg 0,60 m 1,5 m 12 115,00

9921 024 VX 24 3,6 kg 2V/2R 600 kg 0,60 m 1,5 m 12 140,00

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

Code Model Motor Adv. pr. €
9925 397 Set VX34 VX28 / VX34 50,90

9925 398 Set VX44 / VX54 / VX 65 VX44 / VX50/ VX54 / VX65 / BMR 53,90

9930 101 Prop BLX 70/110lbs 53,90

9921 114 Cobold Propeller

ELECTROMOTOREN
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