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PB Products, één van de meest sterke merken op
het gebied van End Tackle in de karperwereld.
Een merk dat ondertussen verkocht wordt in
tenminste 19 landen en dat aantal groeit.
PB producten zijn eenvoudig te monteren en
losse onderdelen zijn volledig compatible met
elkaar. Of u nu de Downforce Tungsten producten
neemt of de visveilige Heli-Chod en Hit & Run
systemen.
Elke karpervisser is in staat deze producten op
de juiste manier te monteren en te gebruiken.
Het merk staat bekend om z’n vele innovaties.
Denk aan de Cutter Pliers en Aligners waarmee
PB Products als eerste op de markt kwam. Visveilige systemen zoals het Hit & Run systeem.
Een systeem met uitzonderlijke eigenschappen;
De lijn, leader en het lood worden allen volledig
gelost bij lijnbreuk. Om die reden zal de karper
hoogstens de onderlijn in zijn bek overhouden.
En die verliest de karper ook met de tijd. 100%
visveilig dus. Tevens zorgt het Hit & Run
systeem voor de dubbele beetregistratie en
fungeert het als shocker systeem. Kijk ook naar
de Heli-Chod systemen, deze mogen ook als
zeer visveilig worden bestempeld. Jelly Wire,
Armabraid, Shield, Red Ant, Gator Braid en
Control. Lijnen die al meer dan 10 jaar in het
programma zitten omdat we nog steeds geen
betrouwbaarder materiaal hebben kunnen vinden.
Super Strong, Jungle en Anti-Eject haken, ook
deze hebben allen hun 10 jarig jubileum reeds
achter zich gelaten. De Cutter Pliers – de beste
braid scharen ooit – zitten al vele jaren in het
programma. De geschiedenis laat een heldere
lijn van innovaties en uitmuntende kwaliteit zien.
PB Products, tot uw dienst!

PB Products staat tot slot ook pal achter haar dealers. Een duurzame relatie met onze dealers is
van onschatbare waarde. Wij spreken bij het uitbrengen van deze catalogus onze dank uit voor de
samenwerking in de achterliggende periode en zien daarnaast uit naar een vruchtbare, duurzame
samenwerking in de toekomst. We wensen u als karpervisser goede vangsten en veel plezier bij
het gebruik van onze producten. Dank voor het in ons gestelde vertrouwen.
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PB Products karperhengels
“De juiste componenten; pure controle”
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Eigenschappen:
>> reelhouder
Fuji DPSM18B
>> type geleide ogen
Fuji BKWAG & Fuji BMNAT topoog
>> formaat en aantal ogen
30 – 25 – 20 – 16 – 12 – 12 -10 + BMNAT 10
>> soort carbon
40T Woven Carbon
artikel no.

omschrijving			

lengte		

pondsklasse

prijs

35050		

PB Products Royal Dutch		

12ft		

2,75lb		

€ 239,99

KARPERHENGELS

PB PRODUCTS

ROYAL DUTCH

De Royal Dutch is een echte krachtpatser.
Door de 40Ton Woven Carbon blank voel je de kracht. Met deze hengel heb je controle over alles
wat je met een hengel moet doen. Controle tijdens de worp en controle tijdens het drillen. De
karper is met deze hengel echt goed te sturen en goed af te drillen. Met de Royal Dutch neemt
de vis geen loopje met je! De hengel is voorzien van Fuji BKWAG Anti Tangle geleide ogen en
een Fuji BMNAT 10 topoog. Het aantal ogen van acht stuks in totaal zorgt voor de perfecte
geleiding van de lijn tijdens de dril en een perfecte werking van de molenslip. Vanzelfsprekend
is de Royal Dutch voorzien van een Fuji DPS reelseat maat 18, om grote én kleine molens stevig
te kunnen monteren.

Two rods which
action is completely
the same.

A The number of the guides
is extremely small
B The number of the guides
is appropriate

Eigenschappen:
>> reelhouder
Fuji DPSM18B
>> model ogen
Sea Guide BXBLTSG
>> formaat en aantal ogen
25 – 20 – 16 – 12 -10 + BXSLTST10
>> soort carbon
40T met 90 c carbon wrap
o
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artikel no.

omschrijving			

lengte		

pondsklasse

prijs

35040		

PB Products Royal Tenner		

10ft		

2,50lb		

€ 159,99
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KARPERHENGELS

PB PRODUCTS

ROYAL TENNER

De PB Products Royal Tenner is zoals de naam al aangeeft een prachtige 10-voeter. De Royal Tenner
is gemaakt voor de actieve karpervissers die veel met hun hengel bezig zijn. Een korte 3 meter hengel
is namelijk veel makkelijker in de “omgang” als je de vis opzoekt en daardoor veel van stek wisselt.
Daarnaast is een 10-voeter ideaal voor de bootvissers. De hengels nemen namelijk veel minder
ruimte in. Een lijn om je topoog is vanwege de beperkte lengte eenvoudig ongedaan te maken,
zonder dat het hele handvat met molen buiten de boot steekt.
Een 10-voeter voorzien van kurken handvat die een lengte heeft van de normale 12ft karperhengel.
Hierdoor past de Royal Tenner gewoon in uw huidige 11ft of 12ft foedraal. De Royal Tenner is een
2.5lb karperstok met power. Je voelt direct de kracht van 40T carbon! Een echte drilmachine.
Voorzien van Fuji DPSM maat 18 reelhouder en outstanding frame Seaguide geleideogen.
Pure klasse.
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35020

Eigenschappen:
>> reelhouder
Fuji DPSM18B
>> model ogen
Sea Guide BXBLTSG
>> formaat en aantal ogen
30 – 25 – 20 – 16 – 12 – 12 -10 + BXSLTST10
>> soort carbon
>> 40T met 90 c carbon wrap
o

1 2 		

artikel no.

omschrijving			

lengte		

pondsklasse

prijs

35020		
35021		

PB Products Dutch Allure		
PB Products Dutch Allure		

12ft		
12ft		

2,50lb		
2,75lb		

€ 179,99
€ 179,99
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KARPERHENGELS

PB PRODUCTS

DUTCH ALLURE

De Dutch Allure is gebouwd naar de juiste traditionele maatstaven. Voorzien van een kurken
handvat, mooie RVS cone en Fuji DPS reelhouder is de Dutch Allure een hengel van klasse. Met
de 8 geleide-ogen buigt de Dutch Allure prachtig rond. Een mooie zachte demping in de top en
een krachtig handdeel waarmee tijdens de dril gecontroleerd de juiste druk kan worden gezet.
Doordat de hengel acht stuks ogen bezit is het zogeheten pijl en boog effect niet van toepassing.
Tevens is de wrijving op de ogen hierdoor een heel stuk minder waardoor de molenslip mooi z’n
werk kan doen!

35021

Two rods which
action is completely
the same.

A The number of the guides
is extremely small
B The number of the guides
is appropriate
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35010

Two rods which
action is completely
the same.

A The number of the guides
is extremely small
B The number of the guides
is appropriate

Eigenschappen:
>> reelhouder
Fuji DPSM18B
>> model ogen
Sea Guide BXBLTSG
>> formaat en aantal ogen
>> soort carbon
40T met 90 c carbon wrap
35010 | 30 – 25 – 20 – 16 – 12 – 12 -10 + BXSLTST 10 topoog
35011 | 40 – 30 – 25 – 20– 16 – 12 + BXSLTST 10 topoog

1 4 		

artikel no.

omschrijving			

lengte		

pondsklasse

prijs

35010		
35011		

PB Products Dutch Spirit		
PB Products Dutch Spirit		

12ft		
12ft		

2,75lb		
3,00lb		

€ 169,99
€ 169,99
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KARPERHENGELS

PB PRODUCTS

DUTCH SPIRIT

Wat een krachtpatser is de Dutch Spirit. Je voelt de power van de 40T carbon. Eindelijk weer eens
een hengel waarbij je de kracht voelt. Deze power wordt perfect begeleid door het aantal ogen
op de blank. De 2,75lb versie is voorzien van 8 geleide ogen. Hierdoor buigt de hengel mooi rond
en loopt de lijn met veel minder weerstand door de ogen tijdens de dril. De 3lb versie is voorzien
van 7 ogen met een iets groter startoog (40mm) omdat dit bij een zwaardere lb-klasse iets meer
voor ogen heeft bij de verre worpen die gedaan moeten worden.

35011
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Eigenschappen:
>> mooie parabolische actie
>> krachtige 40T blank
>> volledig kurken handvat
>> sterke Seaguide geleideogen
>> luxe RVS cone
>> aantal geleideogen 10 stuks
>> reelhouder; DPS 18

1 6 		

artikel no.

omschrijving			

lengte		

testcurve

prijs

35060		

PB Products Dutch Float		

13ft (3.90m)

1,25lb		

€ 159,99
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KARPERHENGELS

PB PRODUCTS

DUTCH FLOAT

Penvissen is heerlijk. Lekker struinen op zoek naar karper. Een geheel andere manier van vissen in
vergelijking tot het vissen vanuit een bivvy. Vissen onder de eigen kant vergt rust en natuurlijk
creëer je dat door niet te dicht langs de waterkant te “lopen”. Vandaar een 13ft hengel, deze zorgt
dat je wat afstand kunt houden vanaf de oever. Dit voorkomt dat de vis u waarneemt. Daarnaast is
de karper van nature een kantazer, dus hop, dobber onder de eigen kant en ………. aanslaan! En
dan, dan komt de prachtige 1.25lb parabolische aktie tot z’n recht. Mooi rond en zo krom als een
hoepel zal de Dutch Float de krachtige runs, van zelfs de sterkste karpers, mooi opvangen. Een
genot om zo te drillen.
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PB PRODUCTS

GATOR BRAID

Langzaam, echt zinkende en soepele gevlochten hoofdlijn. Speciaal ontwikkeld voor het vissen op
extreme afstanden en de obstakelvisserij. Doordat Gatorbraid Two-Tone praktisch geen rek bezit
krijg je een uitstekende beetindicatie. Dit zal in de praktijk absoluut meer vis opleveren. Doordat
het materiaal zo weinig rek bezit, komt er tijdens een
zware dril enorm veel druk op de haak te staan.
Om inscheuren van de karperbek te voorkomen
adviseren wij om altijd een mono of fluorocarbon voorslag te gebruiken als buffer. De
mono voorslag zorgt tijdens het drillen
voor de broodnodige rek. Twee keer de
hengellengte is als buffer meestal voldoende. Wil je Gatorbraid Two- Tone gebruiken om over een scherp talud te vissen,
maak die voorslag dan het liefst 5 meter langer
dan de diepte waarop wordt gevist. Om de lijn
tijdens het vissen zo goed mogelijk te laten wegvallen
tegen iedere ondergrond hebben wij gekozen voor een
ideale camou kleur. Gator Braid zit al jaren in het programma
van PB Products en dat is niet voor niets.
Luc de Baets voorslagknoop

Eigenschappen:
>> oersterk
>> zeer weinig rek
>> langzaam zinkend
>> goede werpeigenschappen (en dus soepel)
>> ideaal voor lange afstand of obstakel visserij
>> komt tijdens “drillen” snel en zonder weerstand uit het water

1 8 		

artikel no.

omschrijving			

diameter

11502		
11503		

PB Products Gator Braid		
PB Products Gator Braid		

0,26mm
0,30mm

PB PRODUCTS 2017

trekkracht
25lb		
30lb		

lengte

prijs

1000m
1000m

€ 94,99
€ 94,99

HOOFDLIJNEN

PB PRODUCTS

GHOST DRAGONFLY

Ghost Dragonfly is een 100% fluoro carbon hoofdlijn met unieke eigenschappen De Ghost Dragonfly
is wat je noemt de hoogste kwaliteit fluoro carbon op de markt. Ghost Dragonfly is zeer, zeer
slijtvast. Het bezit zeer weinig rek en zinkt als een baksteen. Daarnaast neemt Ghost Dragonfly
geen kleurdeeltjes op en is de Ghost Dragonfly als hoofdlijn
zeer goed te gebruiken. En dat voor een 100% fluoro
carbon. Na vele testen is de keuze op de beste lijn
gevallen omdat we geen concessies willen doen
aan de kwaliteit! Ghost Dragonfly is zelfs zo
soepel dat er grote afstanden mee geworpen
kunnen worden. Een mooie gladde,
supersnel zinkende, zeer slijtvaste én op
de bodem onzichtbare hoofdlijn….
Wie wil dat niet?
Bekijk het filmpje op:
https://www.youtube.com/watch?v=HhzsCOWN6yg

Eigenschappen:

Bekijk het filmpje op:
https://www.youtube.com/watch?v=zz-EK8DP1Kk

>> zeer schuurbestendig
>> super snel zinkend
>> onzichtbaar onder water
>> neemt voor Fluoro Carbon weinig vuil op
>> voor een Fluoro Carbon is Ghost Dragonfly zeer soepel
>> UV bestendig waardoor het jaren zijn trekkracht behoudt
artikel no.

omschrijving			

diameter

11100		
11102		
11104		

PB Products Ghost Dragonfly
PB Products Ghost Dragonfly
PB Products Ghost Dragonfly

0,33mm
0,37mm
0,43mm

trekkracht
15lb		
18lb		
26lb		

lengte

prijs

400m
400m
400m

€ 89,99
€ 89,99
€ 89,99
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PB PRODUCTS

CONTROL MONO

High Tensile monofilament hoofdlijn met superieure werpeigenschappen door de gladde
silicone coating. Control heeft een zacht en soepel karakter, maar is in de praktijk behoorlijk
schuurbestendig. Je kunt hier spreken van een wolf in schaapskleren. Control
heeft een minimaal lijngeheugen waardoor het materiaal zeer
prettig in het gebruik is en zeker niet “kinkt”. De minimale
rek zorgt voor een goede beetregistratie. Verkrijgbaar
op spoelen van 1250 meter (dus genoeg voor 3
spoelen van 400meter “opslag”) in 0.30 mm,
0.35 mm en 0.38 mm. De 0.43mm bezit
1000 meter op een spoel. De groene kleur
van Control maakt de lijn weinig zichtbaar in het water.

Eigenschappen:
>> super zacht, wat kinken sterk vermindert
>> extreem glad en soepel
>> zeer hoge trekkracht
>> schuurbestendig
>> camo groene kleur

artikel no.

omschrijving			

kleur

trekkracht/diameter

lengte

prijs

10998*		
11000		
11002		
11004		
11002		

PB Products Control Mono
PB Products Control Mono
PB Products Control Mono
PB Products Control Mono
PB Products Control Mono

Groen
Groen
Groen
Groen
Groen

11lb/0,25mm		
18lb/0,30mm		
24lb/0,35mm		
28lb/0,38mm		
33lb/0,43mm		

1250m
1250m
1250m
1250m
1000m

€ 24,99
€ 24,99
€ 24,99
€ 24,99
€ 24,99

* Leverbaar nazomer 2017

2 0 		
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S O E P E L O N D E R L I J N M AT E R I A A L

PB PRODUCTS

CHAMELEON

Deze fluweel zachte en soepele braid doet zijn naam eer aan omdat hij door zijn
typische kleursamenstelling onder water nauwelijks opvalt tegen
verschillend gekleurde bodemstructuren. Chameleon leent zich
uitstekend voor het maken van basis onderlijnen in elke
lengte en kan met vrijwel ieder haaktype worden
gecombineerd. Dit knoopvaste en zeer langzaam
zinkende materiaal -dat zeer natuurlijk overkomt- plooit makkelijk rond de bek van de
karper en staat een goede aasopname nooit
in de weg. Het volgt zonder problemen
de contouren van verschillende bodemstructuren. Chameleon is zo licht in
gewicht dat het op bijvoorbeeld wier
blijft liggen. Als je met dit materiaal moet
werpen, adviseren wij om een pva wokkel
op de haakpunt te prikken om eventueel in
de war raken van de onderlijn te voorkomen.
Verkrijgbaar op spoelen van 20 meter in 15 en 25 lb.

Eigenschappen:
>> extreem soepel
>> zeer zacht
>> neutraal in het water
>> sterk en knoopvast
>> camouflage tinten in donkere en lichte kleuren
artikel no.

omschrijving			

kleur

10100		
10102		

PB Products Chameleon		
PB Products Chameleon		

Camo
Camo

trekkracht
15lb		
25lb		

lengte

prijs

20m
20m

€ 14,49
€ 14,49
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PB PRODUCTS

ARMABRAID

Armabraid is een zeer soepele, perfect ronde en zinkende gevlochten lijn. Deze lijn
volgt probleemloos de contouren van uiteenlopende bodemstructuren. Dit
zeer knoopvaste onderlijnmateriaal komt onder water natuurlijk over
en plooit makkelijk rond de bek van de karper waardoor een
goede aasopname gegarandeerd is. Armabraid pluist
vrijwel niet, kan met vrijwel elk haaktype worden
gecombineerd en is uitermate geschikt voor
als je bijvoorbeeld een zeer korte onderlijn
wilt gebruiken. Als je met dit materiaal moet
werpen, adviseren wij om PVA tape om de
haak en hair te wikkelen om het eventueel in
de war raken van de onderlijn te voorkomen.
Verkrijgbaar op spoelen van 20m in 15 en 25 lb,
in de kleuren Gravel, Silt en Weed

Eigenschappen:
>> zeer knoopvast
>> daadwerkelijk zinkend
>> pluist niet tijdens knopen
>> oersterk
>> soepel
o

>> rond
artikel no.

omschrijving			

kleur

10085		
10086		
10088		
10089		
10090		
10092		

PB Products Armabraid		
PB Products Armabraid		
PB Products Armabraid		
PB Products Armabraid		
PB Products Armabraid		
PB Products Armabraid		

Gravel
Gravel
Silt		
Silt		
Weed
Weed

2 2 		
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trekkracht
15lb		
25lb		
15lb		
25lb		
15lb		
25lb		

lengte

prijs

20m
20m
20m
20m
20m
20m

€ 14,49
€ 14,49
€ 14,49
€ 14,49
€ 14,49
€ 14,49

O N D E R L I J N M AT E R I A A L + CO AT I N G

PB PRODUCTS

JELLY WIRE

Om te voldoen aan de vraag naar soepel én gecoat onderlijnmateriaal hebben wij
Jelly Wire ontwikkeld. Dit snel zinkende onderlijnmateriaal bezit een ronde,
niet pluizende binnenkern die makkelijk rond de bek van de karper plooit
en daarbij knoopvast is. Deze unieke binnenkern wordt omsloten door
een zeer eenvoudig te strippen, transparante buitenmantel, die
het materiaal net dat beetje stijfheid geeft waardoor het
niet in de war raakt. Dit relatief soepele materiaal dat
je met de hand kan strekken, leent zich uitstekend
voor het maken van allerlei soorten combirigs die
zich onder water zeer natuurlijk zullen gedragen.
Aangezien Jelly-Wire veel raakvlakken heeft met
een soepele braid, kan het met vrijwel elk haaktype worden gecombineerd. Jelly-Wire is te verkrijgen in de kleuren Gravel, Weed en Silt zodat je
kunt inspelen op verschillend gekleurde bodemstructuren.
Verkrijgbaar op spoelen van 20 meter in15, 25 en 35 lb.

Eigenschappen:
>> zeer sterke en elastische coating
>> makkelijk en goed te strippen
>> coating breekt niet, zelfs niet bij platte kop
>> zinkend
>> minst harde coating uit de reeks
>> binnenkern heeft dezelfde kleurstelling als coating
>> makkelijk handelbaar
artikel no.

omschrijving			

kleur

10000		
10002		
10004		
10010		
10012		
10014		
10020		
10022		
10044		

PB Products Jelly Wire		
PB Products Jelly Wire		
PB Products Jelly Wire		
PB Products Jelly Wire		
PB Products Jelly Wire		
PB Products Jelly Wire		
PB Products Jelly Wire		
PB Products Jelly Wire		
PB Products Jelly Wire		

Gravel
Gravel
Gravel
Silt		
Silt		
Silt		
Weed
Weed
Weed

trekkracht
15lb		
25lb		
35lb		
15lb		
25lb		
35lb		
15lb		
25lb		
35lb		

lengte

prijs

20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m
20m

€ 15,99
€ 15,99
€ 15,99
€ 15,99
€ 15,99
€ 15,99
€ 15,99
€ 15,99
€ 15,99
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PB PRODUCTS

GREEN HORNET

Green Hornet is een zeer mat gekleurde stiff coated hooklink. In de loop der
jaren heeft Green Hornet bij veel karpervissers een vaste plek gevonden
in de tacklebox. Dat is niet voor niets! Green Hornet is sterk, goed
gecoat en stript ideaal. Met Green Hornet maak je de perfecte
combi rig die door zijn matte kleur nauwelijks opvalt.
Daarnaast heeft Green Hornet een stijfheid die
tussen Jelly Wire en Skinless ligt. Een zeer
betrouwbaar onderlijnmateriaal qua
kracht, knoopsterkte en presentatie!
Verkrijgbaar in 15lb en 25lb.

Eigenschappen:
>> medium stijve coating
>> matte camo groene kleur
>> zinkt
>> knoopvast
o

>> makkelijk knoopbaar
artikel no.

omschrijving			

kleur

10080		
10082		

PB Products Green Hornet
PB Products Green Hornet

weed
weed

2 4 		
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trekkracht
15lb		
25lb		

lengte

prijs

20m
20m

€ 15,99
€ 15,99

O N D E R L I J N M AT E R I A A L + CO AT I N G

PB PRODUCTS

SKINLESS

Gecoat onderlijnmateriaal met een extreem stijve buitenmantel en een soepele, gevlochten binnenkern. De stijve coating is gemakkelijk te verwijderen zodat iedereen op een eenvoudige wijze een
super effectief werkende combirig kan vervaardigen. Het stijve karakter van de
buitenmantel zorgt ervoor dat het praktisch onmogelijk is om tijdens
het inwerpen in de war te raken. Daarnaast zal de zachte en
enorm knoopvaste binnenkern gemakkelijk rond de bek
van de karper plooien om de haakpunt de kans te geven
vlees te pakken. Skinless is te verkrijgen in de kleuren
gravel, silt en weed zodat je altijd kunt inspelen op
de verschillende ondergronden. Uiteraard is de soepele binnenkern meegekleurd. Dit unieke materiaal
kan met vrijwel elk haaktype worden gecombineerd
waarbij haken met een rechte punt onze aanbeveling
genieten.Een dergelijk stijf onderlijnmateriaal is uitstekend
te combineren met Helicopter- en Chod Rig systemen
i.c.m. bottombaits. Geknoopte onderlijnen kun je het beste
gestrekt opbergen in een rigbox. Skinless is fast sinking.
Verkrijgbaar in Gravel, Weed en Silt zodat je kunt inspelen op
om Skinless mooi recht te
krijgen
adviseren wij de lijn even te
verschillend gekleurde bodemstructuren.
stomen of om de lijn even in heet water
Verkrijgbaar op spoelen van 20 m. in15 en 25 lb.

Tip!

te houden. Hierdoor wordt de stijve
coating perfect recht!

Eigenschappen:
>> zeer stijve coating
>> knoopvast
>> matte coating met zelfde kleur binnenkern
>> ideaal voor combirigs
>> de perfecte “afhouder”
artikel no.

omschrijving			

kleur

10050		
10052		
10055		
10057		
10060		
10062		

PB Products Skinless		
PB Products Skinless		
PB Products Skinless		
PB Products Skinless		
PB Products Skinless		
PB Products Skinless		

Gravel
Gravel
Silt		
Silt		
Weed
Weed

trekkracht
15lb		
25lb		
15lb		
25lb		
15lb		
25lb		

lengte

prijs

20m
20m
20m
20m
20m
20m

€ 15,99
€ 15,99
€ 15,99
€ 15,99
€ 15,99
€ 15,99
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CHOD MONO

De Chod Mono is de perfecte mono voor chod rigs. Dit onderlijnmateriaal is donkergroen
gekleur en valt daarom niet al te veel op. Daarnaast is deze chod mono zo stijf, dat er een
clip om de spoel wordt meegeleverd. Voordeel van deze enorme stijfheid
is dat de haak mooi in de juiste hoek blijft staan en dat er
tijdens aasopname een goede druk op de haakpunt
staat waardoor karper zich sneller prikken. De Chod
Mono is ook snel en zeer eenvoudig te vormen.
Wrijf de lijn tussen duim en wijsvinger in de
gewenste kurv. Eenmaal is meer dan voldoende. De Chod Mono is in drie diktes te
verkrijgen namelijk 0,40mm 0,45mm en
0,50mm. Voor elke omstandigheid dé
oplossing!

Eigenschappen:
>> knoopvast
>> zeer makkelijk in vorm te brengen
>> ideale stijfheid
>> camo groene kleur
>> perfect voor chod en stiff rigs
>> zeer schuurbestendig
artikel no.

omschrijving		

kleur		

trekkracht/diameter

10200		
10201		
10202		

PB Products Chod Mono
PB Products Chod Mono
PB Products Chod Mono

Weed
Weed
Weed

15lb/0,40mm		
20lb/0,45mm		
25lb/0,50mm		

2 6 		
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lengte

prijs

20m
20m
20m

€ 8,99
€ 8,99
€ 8,99

S T I J F O N D E R L I J N M AT E R I A A L

PB PRODUCTS

GHOST BUTTERFLY

De Ghost Butterly is speciaal voor Chod Rigs en Stiff/Combi Rigs ontwikkeld.
De Ghost Butterfly bezit de perfect stijfheid en is daarnaast snel in de
“gewenste curve” te brengen. Nog een heel belangrijk punt: De Ghost
Butterfly is echt 100% fluoro carbon. De voordelen t.o.v. nylon
zijn om die reden enorm. Bij het maken van een Chod Rig smelt je
er een ‘stopper’ op met een aansteker. Je voelt op dat
moment metéén waarom Ghost Butterfly zo goed is.
Bijna 10x schuurbestendiger dan nylon, geen schaduwen van de rig op de bodem, zo goed als
onzichtbaar onder water, UV bestendig en
dus een grotere duurzaamheid. Fluoro
Carbon zinkt ook nog eens sneller. Ervaar
het zelf!
Verkrijgbaar in 20lb en 27lb trekkracht.

100%

FLUORO CARBON
HOOKLINK

Eigenschappen:
>> 100% fluoro carbon
>> in vorm te wrijven
>> niet zichtbaar onder water
>> knoopvast
>> speciaal voor stiff en chod rigs
artikel no.

omschrijving			

kleur

10420		
10422		

PB Products Ghost Butterfly
PB Products Ghost Butterfly

clear
clear

trekkracht
20lb
27lb

spoellengte
20m
20m

prijs
€ 12,99
€ 12,99
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RED ANT

Een uitermate sterk monofiel voorslag materiaal. Niet voor niets draagt dit product de naam
Red Ant: waarschijnlijk in verhouding het sterkste dier ter wereld. Red Ant heeft een trekkracht van 35 Lbs en wordt in de kleur clear geleverd. Ook voor Red Ant geldt, denk er wél
aan dat je dit product alleen gebruikt in combinatie met een
goed werkend, veilig loodsysteem omdat deze lijn zo
sterk is. Een karper die zich vastzwemt met deze lijn,
komt niet meer los op eigen kracht! Daarnaast
mag het gebruiken van dit product nooit een alibi
zijn om op “onmogelijke” stekken te vissen. Voor
deze voorslag adviseren wij een Luc de Baets
voorslagknoop als u met gevlochten hoofdlijn
vist of de Mahin voorslagknoop bij nylon op
nylon. Daarnaast adviseren we zeker twee keer maar het liefst drie keer - de hengellengte op uw
molenspoel te draaien. Verkrijgbaar op spoelen van
80 meter in 35 Lbs.

Eigenschappen:
>> neutrale kleur
>> snel zinkend
>> oersterk
Luc de Baets voorslagknoop

artikel no.

omschrijving		

10405		

PB Products Red Ant

2 8 		
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Mahin voorslagknoop

trekkracht
35lb

>> knoopvast

diameter

spoellengte

0,55mm

80m

prijs
€ 9,99

V O O R S L AG & L E A D E R M AT E R I A A L

PB PRODUCTS

BLUE ANT

Blue Ant is een 100% fluoro carbon voorslag. Het voordeel van fluoro carbon t.o.v. nylon is dat
het 70% zwaarder is in gewicht waardoor het uitermate snel en goed zinkt. Daarnaast is het tot
wel 6x slijtvaster dan mono. Maar dat is niet alles, 100% fluoro carbon is
100% UV-bestendig, neemt geen water op en heeft daarom
een zeer lange levensduur. Wanneer we over 100% fluoro
carbon praten zult u zien dat deze lijn geen geheugen
heeft dus een “kink” trek je zo weer recht. Tevens is
Blue Ant zo goed als onzichtbaar onder water!
Naast al deze bovenstaande voordelen zult u
ondervinden dat Blue Ant tevens veel minder
rek heeft dan monofilament (nylon), een
top product dus! Verkrijgbaar op spoelen
van 50 meter, 28lb.

100%

FLUORO
CARBON

Eigenschappen:
>> zeer snel en goed zinkend
>> onzichtbaar op de bodem
>> zeer schuurbestendig

Mahin voorslagknoop

>>geheugenloos
>> beperkte rek
>> uv bestendig

artikel no.

omschrijving		

10410		

PB Products Blue Ant

trekkracht

diameter

spoellengte

28lb

0,45mm

50m

prijs
€ 29,99
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PB PRODUCTS

SHIELD

Een buitengewoon zeer schuurbestendig monofiel voorslag materiaal met extreem weinig
geheugen. Daarnaast ook nog eens enorm knoopvast. Shield onderscheidt zich van alle
andere monofilament lijnen door een óngelooflijke schuurbestendigheid
te koppelen aan een extreem zacht karakter. Om deze redenen zal
de voorslag nooit meer van de molenspoel afspringen tijdens
het uitvaren van je montage. Denk er wél aan dat je dit
product alleen gebruikt in combinatie met een goed
werkend, veilig loodsysteem omdat Shield niet
alleen ongelofelijk sterk is maar ook nog eens
zeer schuurbestendig. Test dat maar eens op
een mes of schaar. Het gebruik van dit product
mag nooit een alibi zijn om op onmogelijke
stekken te vissen. Shield is verkrijgbaar in een
zeer lichtgroene kleur. Voor deze voorslag adviseren
wij een Luc de Baets voorslagknoop.
Verkrijgbaar op spoelen van 80 meter in 45 Lbs.

Bekijk het filmpje op:
https://www.youtube.com/watch?v=bY6_rhO9NpU

Luc de Baets voorslagknoop

Eigenschappen:
>> snel zinkend
>> oersterk
>> soepel door z’n diameter
>> uitermate schuurbestendig
>> zeer knoopvast
artikel no.

omschrijving		

10400		

PB Products Shield

3 0 		
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trekkracht
45lb

diameter

spoellengte

0,55mm

80m

prijs
€ 14,49

Betrouwbaar, sterk en duurzaam…
Karper(onder)lijn materiaal van PB Products!
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Hoe splice
je Silk Ray of
Downforce?

1. Stroop de Silk Ray op ongeveer 15cm van het
einde met de naaldpunt naar het uiteinde gericht over de splicing naald.

2. Laat de punt van de naald na ongeveer een
halve tot eenderde naaldlengte weer naar
buiten komen.

3. Leg het einde van in dit geval de Silk Ray
tussen de bek van de naald.

4. Stroop de Silk Ray terug over het eind van
de lijn. Trek niet aan de naald maar stroop het
gedeelte van de naald af over het einde.

5. Silk Ray splicen.

6. Trek de boel aan en klaar is Kees!

7. Knip het eind dat door de lijn gehaald is af.

3 2 		
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8. Een mooie lus
van Silk Ray gespliced.

Het
maken van
een gladde lus
zonder enige
knoop!

V O O R S L AG & L E A D E R M AT E R I A A L

PB PRODUCTS

SILK RAY

Silk Ray is het summum als het gaat om (zeer) soepel, zwaar zinkend, oersterk en zeer eenvoudig
te splicen leadermateriaal. Dit loodvrije leadermateriaal zinkt als een baksteen en neemt door
z’n soepelheid eenvoudig de contouren van de bodem aan. Merk
het verschil en vergelijk Silk Ray met andere loodvrije leaders.
U zult het zien! Silk Ray is uniek in zijn soort. Zeer slijtvast,
pluist niet en voor iedereen te splicen. Lijm..? Dat
is bij Silk Ray niet nodig. Door het succes van de
dunne diameter 45lb versie is niet veel later
ook de 65lb versie toegevoegd. Verkrijgbaar
in de kleuren Gravel, Silt en Weed.

Eigenschappen:
>> zeer sterk
>> extreem soepel
>> eenvoudig te splicen
>> ultra dunne diameter in vergelijking tot trekkracht

Bekijk het filmpje op:
https://www.youtube.com/watch?v=w5v8NuNfECo

artikel no.

omschrijving			

kleur

10430		
10431		
10432		
10435		
10436		
10437		

PB Products Silk Ray
PB Products Silk Ray
PB Products Silk Ray
PB Products Silk Ray
PB Products Silk Ray
PB Products Silk Ray

Gravel
Silt
Weed
Gravel
Silt
Weed

trekkracht
45lb
45lb
45lb
65lb
65lb
65lb

spoellengte
10m
10m
10m
10m
10m
10m

prijs
€ 14,99
€ 14,99
€ 14,99
€ 19,99
€ 19,99
€ 19,99
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DOWNFORCE

Downforce is te verkrijgen in de kleuren gravel en weed en bestaat uit een buitenmantel
van gevlochten materiaal en een extra zware, en toch soepele binnenkern. Met behulp van
een splicing naald (deze wordt door ons gratis bij een rolletje Downforce
geleverd) kun je snel zinkende, goed gecamoufleerde leaders
maken in verschillende lengtes. Dit materiaal, dat in ondiep
en helder water niet opvalt en de contouren van zelfs
een grillige bodem probleemloos weet te volgen,
is zeer geschikt als je te maken hebt met
behoedzaam azende karpers.
Wij adviseren om altijd een veilig loodsysteem
te gebruiken als je voor een leadcore leader kiest.
Verkrijgbaar op spoelen van 10 meter, 45 lb en in
de kleuren Weed en Gravel.

+ gratis!
BIJ
ELK ROLLETJE
DOWNFORCE
WORDT EEN GRATIS
SPLICING NAALD
MEEGELEVERD!

Eigenschappen:
>> extreem schuurbestendig
>> zeer zwaar zinkend
>> eenvoudig te splicen
>> splicing naald meegeleverd

>> zwaar genoeg om chods op de bodem te houden zonder putty
artikel no.

omschrijving		

10300		
10302		

PB Products Downforce
PB Products Downforce

3 4 		
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trekkracht
45lb
45lb

kleur		

spoellengte

Gravel		
Weed		

10m
10m

prijs
€ 14,49
€ 14,49

V O O R S L AG & L E A D E R M AT E R I A A L

PB PRODUCTS

MUSSEL 2-TONE

(Kevlar braided leader)

Extreem soepel voorslagmateriaal met een hoog Kevlar gehalte. Een product dat zich
onderscheidt van andere voorslagmaterialen door een ongelooflijke schuurbestendigheid. Het verschil tussen dit product en een mono-voorslag zoals Red Ant
zit hem in het feit dat de gevlochten versie veel soepeler is en
dus minder snel van de molen afspringt. Bovendien
komt dit materiaal zeer goed tot zijn recht in de
strijd tegen allerlei soorten waterplanten. Denk
eraan dat je dit product alleen gebruikt in
combinatie met een goed werkend veilig
loodsysteem. Daarnaast mag het gebruik
van dit product nooit een alibi zijn om op
onmogelijke stekken te vissen. Voor deze
voorslag adviseren wij een Mahin voorslagknoop.
Verkrijgbaar op spoelen van 20 meter, 35 en 45 Lbs.

Mahin voorslagknoop

Eigenschappen:
>> nagenoeg geen rek
>> zeer soepel
>> voor braid zeer schuurbestendig
>> kevlar binnenkern
>> ook ideaal voor onderlijnen voor meerval
>> zeer knoopvast
artikel no.

omschrijving			

kleur

10110		
10112		

PB Products Mussel 2-tone
PB Products Mussel 2-tone

camo
camo

trekkracht

spoellengte

35lb
45lb

20m
20m

prijs
€ 15,99
€ 15,99
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PB PRODUCTS DOWNFORCE TUNGSTEN SERIES

De Downforce Tungsten producten van PB Products zijn van zeer hoge kwaliteit. Met name de
stevigheid, elasticiteit en het gewicht van deze producten zijn uniek. Nergens vind u Tungsten
producten met zo’n hoog gewicht per cm3. Daarnaast zijn tungsten producten vaak broos en
scheuren daarom snel. Niet de producten in de Downforce Serie, voel en beoordeel. Vis en merk
de duurzaamheid! Tevens zijn deze producten vervaardigd om 100% zeker te zijn dat alles plat op
de bodem ligt en/of er een maximale weerstand is bij aasopname. Schuwe karpers zijn nu zelfs het
haasje!

De Downforce Tungsten producten zijn allen herkenbaar
aan de oranje/geel gekleurde verpakkingen.
Een mooie en makkelijke indicatie in de winkels.
Hierdoor grijpt u niet naar het verkeerde.

3 6 		
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Producten als de Bottomliners (deze kunnen perfect op alle onderlijnmaterialen geplaatst worden
om er zeker van te zijn dat uw onderlijn plat op de bodem ligt), de Shot-on the Hook Beads (zeer
eenvoudig op de haak te prikken waardoor uw haakpunt nog sneller indraait), de Contra-liners
(deze zorgen voor extra druk op de haakpunt bij aasopname), de Naked Sliding Chod Beads
(waardoor Putty niet meer nodig is bij de Chod visserij), de Heli-Chod Rubber & beads (vissen
zonder putty op elke type lijn) en natuurlijk de producten als Anti Tangle Sleeves, Tailrubbers, Putty,
Tungsten Rig Tube….alles plat tegen de bodem.
Last but not least de Tungsten Loader Leaders, een licht elastische tungsten coated voorgeluste
leader voor het Hit & Run Systeem.
Veel producten uniek, een aantal producten standaard maar zwaar en sterk. Dit is wat een karpervisser die op details let nodig heeft en graag gebruikt. Zekerheid voor alles om die aanbeet te
verzilveren en uit te lokken.

Goede vangsten en geniet van de Downforce Tungsten Series producten.

PB PRODUCTS

DOWNFORCE TUNGSTEN

			 SHORT SHANK ALIGNER
De Tungsten Short Shank Aligner is ontworpen voor een kortstelige haak. Voor een korte steel
heeft men dus de lange aligner nodig. Door deze lange aligner draait dit type haak sneller in.
Deze Tungsten versies zijn zwaar zinkend en zorgen dat alles
goed plat op de bodem ligt in de juiste camouflage kleur.
De PB Products Tungsten aligners zijn 4,6g/cm3
zwaar, de zwaarste op de markt. Daarnaast in
twee kleuren te verkrijgen. Deze Tungsten
Aligners sluiten goed aan op de haak,
scheuren niet snel en zijn zeer
netjes afgewerkt.
Verkrijgbaar in de kleuren Silt en Weed.

Eigenschappen:
>> zeer goede kwaliteit tungsten
>> zwaar zinkend
>> mooi elastisch en sterk
>> past zich makkelijk aan haakoog grootte aan
>> in camo kleuren silt en weed
artikel no.

omschrijving		

19100		
19101		

PB Products Downforce Tungsten Short Shank Aligner
PB Products Downforce Tungsten Short Shank Aligner

3 8 		
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kleur

aantal

prijs

Silt		
Weed

8 stuks
8 stuks

€ 6,49
€ 6,49

DOWNFORCE TUNGSTEN SERIES

PB PRODUCTS

DOWNFORCE TUNGSTEN

			 LONG SHANK ALIGNER
Deze Tungsten Long Shank Aligners zijn voor de medium tot langstelige haak ontwikkeld. Het is
ongelofelijk hoe mooi en strak deze aligners over het haakoog en de haaksteel vallen. De stijfheid is
ondanks het tungsten materiaal goed te noemen. Probeer deze
tungsten aligners eens in combinatie met de Shot-on the hook
beads en u hoeft geen extra gewicht meer te gebruiken
om de pop-up te laten zinken. Een unieke en zeer
snel prikkende manier van vissen. Door de
4,6g/cm3 is dat met de PB Products
Tungsten aligners mogelijk!
Vanaf het jaar 2009 heeft
PB Products dit model aligner
in het programma, en dat is niet
voor niets. Vandaar dat we deze versie
vanaf 2015 ook in Tungsten produceren.
Verkrijgbaar in de kleuren Silt en Weed.

Eigenschappen:
>> vervaardigd van zwaar zinkend tungsten
>> perfecte vorm om haakpunt snel te laten indraaien
>> sterk en goed elastisch
>> past zich makkelijk aan formaat haakoog aan
>> lijn snel door te voeren
artikel no.

omschrijving			

			

19120		
19121		

PB Products Downforce Tungsten Long Shank Aligner
PB Products Downforce Tungsten Long Shank Aligner

kleur
Silt
Weed

aantal
8 stuks
8 stuks

prijs
€ 6,49
€ 6,49
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PB PRODUCTS

DOWNFORCE TUNGSTEN

			 STRAIGHT ALIGNER
De PB Products Downforce Tungsten Straight Aligner is ontwikkeld naar aanleiding van de eerste
manier van haaksteel verlenging. U kent het vast wel, krimpkous of siliconen tube die recht op de
haaksteel staat. Via een naald haalden we in het verleden de lijn
door deze tube naar voren. Op deze manier wordt de haaksteel flink verlengd en draait deze dus veel sneller in.
PB Products heeft nu dit krimpkous model in
een aligner ontwikkeld. Kant en klaar
waarbij de onderlijn automatisch
naar voren wordt doorgevoerd.
Op deze manier is een naald
niet meer nodig. De haakt draait
mooi en snel in. Dit model aligner
is ook in X-stiff versie te verkrijgen.
Zie pagina 85.

Eigenschappen:
>> zeer goede kwaliteit tungsten
>> zwaar zinkend
>> mooi elastisch en sterk
>> past zich makkelijk aan haakoog grootte aan
>> in camo kleuren silt en weed
artikel no.

omschrijving		

19160		
19161		

PB Products Downforce Tungsten Straight Aligner
PB Products Downforce Tungsten Straight Aligner

4 0 		
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kleur
Silt		
Weed		

aantal

prijs

8 stuks
8 stuks

€ 6,49
€ 6,49

DOWNFORCE TUNGSTEN SERIES

PB PRODUCTS

DOWNFORCE TUNGSTEN

			 CURVED ALIGNER
De PB Products Downforce Tungsten Curved Aligner is een zeer agressieve verlenging van de haaksteel. Door z’n duidelijke kromming draait de haakpunt supersnel in. Dit Curved model is zeer
universeel inzetbaar en eventueel in lengte aan te passen. De lijn
komt immers door de centrale opening, hierdoor kan men deze
aligner op maat knippen. Tevens is de Curved Aligner inzetbaar voor een Whity Pool rig. Kortom een model
waarmee elke karpervisser meerdere types
onderlijnen kan vervaardigen waarbij
de details voor inhaking per
haakmodel maximaal kan
worden aangepast.
Verkrijgbaar in de kleuren Silt en Weed.

Eigenschappen:
>> unieke agressieve kromming
>> aan te passen qua lengte
>> zeer goede kwaliteit tungsten
>> zwaar zinkend
>> mooi elastisch en sterk
>> past zich makkelijk aan haakoog grootte aan
>> in camo kleuren weed en silt
artikel no.

omschrijving			

			

kleur

19170		
19171		

PB Products Downforce Tungsten Curved Aligner		
PB Products Downforce Tungsten Curved Aligner

Silt
Weed

aantal
8 stuks
8 stuks

prijs
€ 6,49
€ 6,49
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De voordelen van het Chod vissen
Het vissen met een Chod rig is in de hedendaagse karpervisserij niet meer weg te denken. Een
manier van vissen die nog relatief jong is en waar menig karpervisser zich (nog) niet genoeg in heeft
verdiept. Vissers die al een aantal jaren actief met de Chod vissen weten wel beter! Er worden goede
tot zeer goede resultaten geboekt door karpervissers die de Chod inmiddels overal inzetten. Vaak
gebruiken ze één hengel met de Chod en één hengel met een vast lood systeem of running rig.
Wat zijn nu eigenlijk in het kort de voordelen van de Chod rig?
1)
Het aas zit boven het lood “gemonteerd”. Het grote voordeel is hierbij dat tijdens de worp het
lood, aan het einde van de lijn, het eerste de bodem raakt en dat daarna de leader of hoofdlijn langzaam afzinkt. Op dit stuk lijn zit de Chod Rig gemonteerd. Het aas is drijvend en zal door het gewicht
van een tungsten bead, tungsten putty of leader, nu langzaam afzinken. Vuil, wier of een zachte
bodem hebben dus weinig tot zelfs geen invloed op de aaspresentatie. Het aas zal langzaam op
deze zachte bodem, vuil of wier landen. Dit maakt dat het aas vrijwel altijd goed zichtbaar is en
makkelijk op te nemen is door de karper.
2)
Hierboven (onder punt 1) kunt u lezen dat het aas “vrij” van vuil en dergelijke landt. Dit maakt
dat als men met een fluo pop-up of imitatie aas vist, deze zeer goed opvalt. Zeker in de koudere
periodes zal dit extra aantrekkingskracht zijn voor de karper. Nieuwsgierig als deze is wordt het aasje
dus snel opgenomen met een run tot gevolg. Opvallend presenteren maakt dat er sneller een
aanbeet wordt uitgelokt.
3)
Totaal andere manier van prikken van de haak. Vist men met een vast lood systeem, dan zal
bij het strekken van de onderlijn, de haak snel en fel prikken door de weerstand van het lood. Bij
deze Chod is dit totaal anders. De leader/lijn waar de Chod Rig op gemonteerd zit moet namelijk
eerst op spanning komen. Dit heeft ietwat vertraging t.o.v. het vast lood systeem. De prik van de
haak gaat dus langzaam en de spanning bouwt zich op. Op het moment dat de karper zich realiseert
dat er wat mis is, is het te laat. Gedresseerde karpers zijn op deze manier weer snel te verleiden.
Zeker op wateren waar veel met vast lood wordt gevist.
4)
Extra druk op de haakpunt door stijf onderlijn materiaal. De Chod wordt gevist vervaardigd
met stijve nylon of fluoro carbon. De haak staat hierdoor altijd in de juiste positie, mits goed geknoopt.
Na aasopname zal de karper met z’n kop en lichaam omhoog komen. Hierdoor zal de onderlijn
strekken. Echter door de bocht in de onderlijn en de stijfheid van het materiaal, zal de haakpunt
naar beneden worden gedrukt, in de lip van de karper. Deze zal nu veel minder snel de haak kunnen
uitspugen. Gevolg, vast geprikt en…….gevangen!
Chod vissen maakt uw visserij gevarieerder en completer. Meerdere situaties kunt u nu optimaal benutten!

4 2 		
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			 X-SMALL HELI-CHOD RUBBER & BEADS
Direct op je hoofdlijn, je Silk Ray leader, je mono leader of zelfs je Fluoro Carbon leader te plaatsen.
Deze Tungsten X-small Heli-Chod Rubber & Beads hebben een smalle doorvoer die direct op dunne
lijnen of leaders vastzit. Wel schuifbaar maar blijft tijdens de worp
in de juiste positie. Deze uitvoering van Tungsten zorgt
voor een nog betere presentatie en is zwaarder
waardoor de inhaking sneller plaatsvindt en
de vis iets dieper wordt geprikt. Met
deze Downforce Tungsten
X-small Heli-Chod
Rubber & Beads
heeft u geen extra
putty of lood nodig om
uw pop-up te doen “zinken”.
De Tungsten is zwaar genoeg.
Er zijn meerdere systemen met deze
rubbers en beads te maken. Helicopter
systemen, chod systemen; beide goed te creëeren met deze items.

Eigenschappen:
>> past perfect op Silk Ray
>> geschikt voor Helicopter systeem
>> geschikt voor Chod systemen
>> zeer zwaar waardoor extra gewicht niet nodig is
>> zeer visveilig; bij lijnbreuk verliest de vis alles behalve de
onderlijn (zelfs met grote leaderknopen)
>> past direct op de hoofdlijn (braid, fluoro carbon en monofilament)
artikel no.

omschrijving			

			

19200		
19201		

PB Products Downforce Tungsten X-small Heli-Chod R&B
PB Products Downforce Tungsten X-small Heli-Chod R&B

kleur

aantal

Silt
Weed

4 sets
4 sets

prijs
€ 6,99
€ 6,99
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HELI-CHOD RUBBER & BEADS

De bekende Heli-Chod Rubber & Beads maar deze keer in zwaar tungsten uitgevoerd. Direct op
bijvoorbeeld Downforce Leadcore te plaatsten. Met dit visveilige Helicopter systeem en/of Chod
Systeem vormt men de ideale presentatie. Tevens zal de vis
bij lijnbreuk zich altijd van lood, leader en overtollige
(hoofd)lijn ontdoen. Reden genoeg om met de PB
Products Heli-Chod producten te vissen.

Eigenschappen:
>> zwaar zinkend
>> zeer visveilig
>> goede elasticiteit
>> sterk en stevig
>> past perfect op leadcore
>> laat 20mm pop-up of kleiner zinken zonder putty
>> als helicopter en chod systeem te gebruiken

artikel no.

omschrijving			

19210		
19211		

PB Products Downforce Tungsten Heli-Chod R&B
PB Products Downforce Tungsten Heli-Chod R&B

4 4 		
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kleur

aantal

Silt
Weed

3 sets
3 sets

prijs
€ 5,99
€ 5,99

DOWNFORCE TUNGSTEN SERIES
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			 SLINDING NAKED CHOD BEAD
Nieuw geïntroduceerd begin 2017, de Sliding Naked Chod Bead in Downforce Tungsten verzwaard
materiaal. De sets worden per 3 stuks geleverd inclusief de 3 wartels die in deze “Beads” passen. Het
grote voordeel is dat deze beads zeer gevarieerd kunnen worden
gebruikt. Op verzwaarde leaders maar ook direct op de nylon
of fluoro carbon hoofdlijn. Plaats de wartel in de bead
en schuif dit geheel op de lijn/leader. Door de
verzwaring is geen putty of lood meer
nodig om de pop-up te doen
zinken. De stoppers (19235 p46)
kunnen op elke afstand worden
geplaatst waarbij men deze sliding bead
19230
zelfs vast kan zetten. Elk chod systeem kan
dus met deze beads worden vervaardigd. Wel zo
handig. Daarnaast zijn de beads sterk en herbruikbaar. Weggooien is dus niet aan de orde. Er zijn
twee varianten te koop, de 1.5g versie voor de pop-ups met een hoog drijfvermogen of grotere
diameter en de 0,75g voor de overige kleinere pop-ups.

19231

NIEUW!
Eigenschappen:
>> geen putty of lood meer nodig
>> alle Chod systemen zijn ermee te creëren
>> sterk en duurzaam
>> herbruikbaar
>> gewicht mooi onderaan de wartel
>> glijd perfect op elke lijnsoort
artikel no.

omschrijving			

19230		
19231		

PB Products DT Sliding Naked Chod Bead
PB Products DT Sliding Naked Chod Bead

gewicht		
0,75g		
1,5g		

type wartel

prijs

Chod Ring Swivel 11
Big Eye Swivel 8

€ 5,99
€ 5,99
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			 DT X-SMALL Naked
De X-Small Naked Chod Rubber & Bead zijn de ideale en visveilige stoppers om de Sliding Chod
Bead in positie te houden. Deze stoppers kunnen op elke lijnsoort (behalve Leadcore) worden
geplaatst. De stopper zijn van Downforce Tungsten en zinken snel en
goed af. Door de verdikte tube op de lijn te plaatsen met daarover
de kraal creëren we een visveilig systeem. De kraal heeft nu
een ruime diameter die met alle gemak bij lijnbreuk
over de leaderknoop kan schuiven. Op deze
manier kan de vis bij eventuele lijnbreuk
dus alles kwijt. Lood, leader en alle
overtollige hoofdlijn zullen achterblijven
en de vis heeft enkel nog het onderlijntje in
de bek wanneer er iets mis mocht gaan. Wel zo
veilig! De stoppers worden op een houdertje geleverd
waardoor montage op de lijn zeer snel en eenvoudig gaat. Iets
wat u van PB Products gewend bent!

Eigenschappen:
>> zeer eenvoudig te monteren
>> zwaar zinkend
>> sterk en duurzaam
>> extra visveilig
>> perfect voor Sliding Chod Systeem
artikel no.

omschrijving		

19235		

PB Products DT X-Small Naked Chod Rubber & Bead

4 6 		
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aantal

prijs

4 stuks

€ 5,49
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			 HELI-CHOD BUFFER HOODS
De PB Products Downforce Tungsten Heli-Chod Buffer Hoods bezitten twee belangrijke functies
voor diverse Chod systemen. Ten eerste zorgt de Buffer Hood voor het mooi en glad wegwerken
van de wartel die aan het wartellood bevestigd zit. Op deze manier wordt
alles één glad overlopend geheel wat ervoor zorgt dat in de war
gooien tot nihil kan worden teruggebracht. Daarnaast zorgt
de lengte van de Buffer Hood, 8,5cm, ervoor dat de
onderlijn/haak niet bij het lood terecht kan komen.
Dit heeft het grote voordeel dat tijdens de dril
het lood niet in de buurt van de karperbek
komt. Het gewicht van het lood kan dus
niet door de karper als contra
gewicht gebruikt worden
om de haak te lossen. Tevens
kan het lood geen schade aanbrengen
tijdens de dril aan de bek of kop van de vis,
het lood blijft immers op afstand van de haak/vis.
Omdat de Buffer Hoods van zwaar Tungsten zijn vervaardigd (vrijwel massief met alleen een lijndoorvoer) liggen ze plat op de bodem en zijn ze zeker stug genoeg om het lood ver weg van de
haak te houden.

Eigenschappen:
>> zeer goede afstandhouder
>> vrijwel massief, daardoor goed stevig
>> zwaar zinkend
>> 8,5cm lang
>> uitsparing voor wartel van lood en/of multi link
>> in Silt en Weed verkrijgbaar
>> zeer lange levensduur
artikel no.

omschrijving			

lengte		

kleur

19250		
19251		

PB Products DT Heli-Chod Buffer Hood
PB Products DT Heli-Chod Buffer Hood

8,5cm		
8,5cm		

Silt
Weed

aantal
3 stuks
3 stuks

prijs
€ 9,99
€ 9,99
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			 TAILRUBBERS
De bekende PB Products Tailrubbers voor op de Hit & Run X-safe Leadclips of de Hit & Run Inline
loden. Deze zware tungsten tailrubbers zorgen dat het geheel goed afzinkt en plat op de bodem
ligt. Zoals bekend hebben deze tailrubbers ook een ruimere doorvoer
om bijvoorbeeld leaderknopen door de tailrubbers heen te
laten “schieten” waardoor het zeer visveilige Hit & Run
Systeem gewaarborgd blijft. Zo kan elke vis bij
lijnbreuk lood, leader en hoofdlijn kwijtraken.
Deze Tungsten Tailrubbers zijn sterk
en zorgen voor een goede grip
op leadclips en inline lood.

Eigenschappen:
>> maximale grip op leadclips en inline inserts
>> zeer zwaar waardoor lijn/leader op de bodem liggen
>> elastisch en sterk
>> lange duurzaamheid
>> mooi glad afgewerkt
>> in weed en silt kleuren te verkrijgen
artikel no.

omschrijving		

19300		
19301		

PB Products Downforce Tungsten Tailrubbers
PB Products Downforce Tungsten Tailrubbers

4 8 		
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kleur

aantal

prijs

Silt		
Weed

5 stuks
5 stuks

€ 5,49
€ 5,49
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			 ANTI TANGLE SLEEVES
De bekende Anti Tangle Sleeves maar dan vervaardigd van het zwaarst gekleurde tungsten mogelijk.
Deze PB Products tungsten in kleur weegt 3.6g/cm3. Vind dat maar eens. Tevens zijn deze Anti
Tangle Sleeves sterk en elastisch genoeg om over de verschillende
connectors heen te schuiven en .....er weer heel vanaf te trekken.
Door de juiste stijfheid zorgen deze anti tangle sleeves dat
de onderlijn op afstand van de hoofdlijn/leader
worden gehouden. Hierdoor zal de onderlijn
dus veel minder snel in de war draaien
tijdens het “droppen” of uitwerpen
van uw systeem.
Met deze zware anti tangle
sleeves ligt uw rig zeker plat
op de bodem...!
Verpakt per 10 stuks in de kleuren Weed of Silt.

Eigenschappen:
>> zeer elastisch
>> sterk en duurzaam
>> perfecte afstandhouders
>> passen op vele soorten wartels/connectoren
>> zwaar zinkend
artikel no.

omschrijving			

lengte		

kleur

19380		
19381		

PB Products DT Anti Tangle Sleeves
PB Products DT Anti Tangle Sleeves

3cm		
3cm 		

Silt
Weed

aantal
10 stuks
10 stuks

prijs
€ 7,49
€ 7,49

PB PRODUCTS 2017

49

PB PRODUCTS

DOWNFORCE TUNGSTEN

			 BOTTOMLINERS
De naam zegt het al. Deze zeer sterke en zware Bottomliners houden uw lijn en/of onderlijn altijd
strak tegen de bodem. Deze Bottomliner schuif je direct op je onderlijn, gecoat of ongecoat,
waarbij men er zeker van is dat alles plat op de bodem ligt. Tevens
zijn deze Bottomliners zeer geschikt om bijvoorbeeld op de
hoofdlijn te plaatsen bijvoorbeeld een centimeter of 30
boven het lood. Alles plat en zo goed als niet voelbaar en zichtbaar! De PB Products Bottomliners
zijn compact en licht ovaal qua vorm. Op
deze manier ligt het meeste gewicht
zo compact mogelijk. Kant en
klaar op een houder waardoor
de bottomliners zo op de (onder)lijn
geschoven kunnen worden. Verkrijgbaar in
Silt en Weed.

Eigenschappen:
>> sterk en stevig
>> scheuren niet uit
>> mooi compact
>> zeer zwaar
>> makkelijk te monteren
>> blijven perfect zitten
>> verschuifbaar op de lijn
artikel no.

omschrijving		

19400		
19401		

PB Products Downforce Tungsten Bottomliners
PB Products Downforce Tungsten Bottomliners

5 0 		
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kleur

aantal

prijs

Silt		
Weed

9 stuks
9 stuks

€ 3,49
€ 3,49
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			 CONTRA-LINERS
Zoals de naam al aangeeft zijn de PB Products Downforce Tungsten Contra-Liners een ideaal contra
gewicht. De Contra-Liners worden direct en eenvoudig op uw onderlijn geschoven vanaf een houdertje.
Haal de lijn van uw onderlijn door het “oogje” van het houdertje en
schuif de Contra-Liner op uw onderlijn. Of deze nu ongecoat of
gecoat zijn, de Contra-Liner past perfect door z’n juiste
elasticiteit. Op deze manier hoeft u geen putty of
ander lood voor uw haak te plaatsen. De
Contra-liners zijn in 1 gram, 2 gram en
3 gram verkrijgbaar. Voor vele
omstandigheden bruikbaar.
Of het nu voor de fijne visserij
op dressuurwater is of voor de grovere
riviervisserij, voor elk wat wils. De Contra-Liner
wordt een paar centimeter voor de haak geplaatst.
Dit gewicht zorgt ervoor dat bij aasopname er wat meer
druk op de haak staat. Deze prikt dan beter en sneller. Daarnaast zorgt het gewicht ervoor dat de
onderlijn langer en beter gestrekt blijft liggen. Ook wanneer er kleine visjes of krabbetjes met het aas
aan het “spelen” zijn.

Eigenschappen:
>> zeer zwaar
>> eenvoudig te monteren
>> blijven perfect op de (onder)lijn zitten
>> zeer duurzaam
>> stevig door de perfecte hardheid en elasticiteit
artikel no.

omschrijving			

		

19420		
19421		
19422		

PB Products Downforce Tungsten Contra-Liners
PB Products Downforce Tungsten Contra-Liners
PB Products Downforce Tungsten Contra-Liners

gewicht		

aantal

prijs

1 gram		
2 gram		
3 gram		

6 stuks
6 stuks
6 stuks

€ 9,99
€ 9,99
€ 9,99
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			 SHOT ON THE HOOK BEAD
De PB Products Tungsten Shot on the Hook Beads zijn zeer makkelijk in gebruik en daarnaast
super effectief. De druppelvormige bead is direct op de haak te prikken. Door de taps toelopende
opening van beide zijden, blijft deze druppel perfect op de haak in
positie, ook tijdens de meest verre worpen. Daarnaast is deze
bead uitgevoerd in DBF (Dull Black Finish) donkergrijze
kleur. Dat maakt ‘m maarliefst 5,6g/cm3 in gewicht
(ongekleurd). Perfect als Shot on the Hook te
gebruiken. De beads zijn verkrijgbaar
in de gewichten 0.2g, 0.3g en 0.4g.
Altijd aan te passen aan haakmaat
en drijfvermogen van het haakaas.
ZEER
EENVOUDIG
TE
MONTEREN!

Bekijk het filmpje op:
https://www.youtube.com/watch?v=L5TCJ9AtBkw

Eigenschappen:
>> zeer makkelijk in gebruik en montage
>> zorgt voor snellere inhaking
>> blijft goed zitten tijdens verre worpen
>> zorgt voor andere haakprestatie i.c.m. pop-ups
>> sterk
>> Uitvoering in Dull Black Finish* (DBF)
artikel no.

omschrijving		

19458		
19459		
19460		

PB Products DT Shot-on the Hook Bead
PB Products DT Shot-on the Hook Bead
PB Products DT Shot-on the Hook Bead

5 2 		
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gewicht

kleur

aantal

prijs

0,2g
0,3g
0,4g

DBF*
DBF*
DBF*

15 stuks
11 stuks
10 stuks

€ 4,99
€ 4,99
€ 4,99
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			 PUTTY
Extra zware kneedbare Downforce Tungsten Putty dat gebruikt kan worden als tegengewicht om
een pop-up boilie net boven de bodem te laten zweven. Daarnaast kun je (een stukje) Downforce
Tungsten Putty inzetten om je Sinking Rig Tube net even wat meer
zinkend vermogen mee te geven of om de onderlijn strak tegen
de bodem te plaatsen. Op die manier blijft de ‘laatste meter’
van je gehele montage mooi plat op de bodem liggen.
Perfect te gebruiken om bijvoorbeeld de
Bottomliners. Deze zorgen voor extra
grip van de Tungsten Putty. De
PB Products Downforce Tungsten Putty
kleeft zeer goed en is makkelijk in vorm te
kneden/rollen. Niets is zo universeel te gebruiken
als Putty. Elke vorm, elke ondergrond en altijd aanpasbaar
qua gewicht!

Eigenschappen:
>> zeer goed kneedbaar
>> hoge kleefkracht
>> sterk
>> in afsluitbaar doosje geleverd
artikel no.

omschrijving			

		

kleur		

gewicht

prijs

19490		

PB Products Downforce Tungsten Putty		

Weed		

25 gram

€ 11,99
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			 TUBE
Een product met dezelfde gebruikstoepassingen als de normale Rig Tube. Het verschil tussen
deze twee materialen is dat bij deze uitvoering tijdens het productieproces Tungsten is toegevoegd.
Deze toevoeging maakt de Tube zeer soepel en zwaar. Deze Tube
heeft dus een zeer hoog soortelijk gewicht waardoor de
Tube altijd de contouren van de bodem zal volgen,
zeker deze PB Products versie die geroemd wordt
om z’n soepelheid. Tungsten is enigszins
bros van structuur en zal na het
samenvoegen met het plastic nooit
zo taai worden als de normale plastic
Rig Tube echter deze PB Products Downforce
Tungsten versie is zeer stevig voor wat betreft
Tungsten materiaal.
Verpakt per 2 meter. Verkrijgbaar in de kleuren Weed en Silt.

2
METER
LANG

Eigenschappen:
>> zwaar zinkend
>> zeer soepel
>> voor tungsten versie erg sterk
>> lijn is eenvoudig door te voeren
>> in weed en silt kleuren verkrijgbaar
artikel no.

omschrijving		

19000		
19001		

PB Products Downforce Tungsten Tube
PB Products Downforce Tungsten Tube

5 4 		
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kleur

lengte

prijs

Silt		
Weed

2 meter
2 meter

€ 6,99
€ 6,99
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Sinds enige jaren voert PB Products
het zeer visveilige en unieke Hit & Run
Systeem in haar programma. Een
werkelijk doordacht en zeer inventief
karpersysteem dat op drie punten
echt een meerwaarde bezit. Eén voor
één zullen we trachten deze unieke
features uit te leggen.

>>

Een veilig systeem

Wat is veilig? Wanneer een vis het
lood kwijtraakt? Echter, de bij lijnbreuk soms meterslange leader en
lijn die achter de vis aan blijft hangen is een groter gevaar! In vrijwel
alle gevallen schiet een vis, na een
dril, richting een veilige schuilplaats om bij te komen van de verspeelde energie van het gevecht.
Nu zal de vis die verspeelt is door lijnbreuk, en dus meters (of zelfs tientallen meters) leader en lijn
achter zich heeft hangen het riet in zwemmen, of tussen de takken tot rust willen komen. Met deze
lijn achter zich aan hangend is de kans groot dat deze vis zich goed vast zwemt. Met alle gevolgen
van dien.

VEILIG
SYSTEEM!
De leader/lijn is het grote
gevaar. Met het Hit & Run
Systeem zal de vis al deze
lijn verliezen, ook het lood.
Hoe dat kan? Bij het Hit & Run Systeem zit de onderlijn namelijk NIET VASTGEKNOOPT aan leader
of hoofdlijn. Deze lijn wordt éénmaal door het oog van wartel of connector gehaald. Hierdoor kan
de vis echt alles kwijtraken na lijnbreuk. Enkel de korte onderlijn zal in de bek achterblijven waardoor al het gevaar geweken is. Veiligheid ten top!
PB PRODUCTS 2017
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>>

Dubbele beetregistratie

Vist u met het Hit & Run Systeem niet als “vast lood” maar als “run system” dan ontstaat door de
lus waarmee het systeem wordt gecreëerd een dubbele
registratie. Wat wil dit zeggen? Neemt de karper het aas
en verplaatst de karper dit aas door opname en wegzwemmen bijvoorbeeld 20cm, dan zal uw registratie
40cm zijn. Oftewel, de karper neemt 20cm lijn
qua verplaatsing maar er zal 40cm lijn van uw molen
worden getrokken. Dit omdat de lus voor een dubbele
afname van lijn zorgt. Test het eens of laat u door uw
hengelsportwinkelier informeren en demonstreren. U ziet direct uw voordeel!

>>

Shocker systeem

Op wateren met hoge hengeldruk gebruiken karpers het lood als “contra gewicht” om de haak
uit de bek te slingeren. Dit doen ze door te schudden met hun kop, waardoor het lood van links
naar rechts wordt geslingerd. Door het gewicht van het lood wordt de haak gelost. U kunt dit op
een aantal
filmpjes goed bekijken. Bij het Hit & Run Systeem blijft het lood op de bodem
liggen en kan de karper schudden wat hij wil. De haak blijft in positie!

Tip!
Bekijk het filmpje op:
https://https://www.youtube.com/watch?v=drnLO09f3TY

Op de volgende pagina’s kunt u onze Xtra
Safe Hit & Run Leadclips en ons Hit & Run
Inline lood bekijken. Tevens alle aanverwante producten die het systeem optimaal
laten “werken” en waarbij alles perfect past.
Heeft u eenmaal de functies en het resultaat
van het Hit & Run Systeem door dan wilt u
niet anders meer vissen.
Wij zouden zeggen, vang ze!
5 6 		
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Het complete Hit & Run Systeem kant en klaar gemonteerd en direct aan de hoofdlijn te bevestigen.
De Silk Ray Hit & Run Leader is 90cm lang en alles is er correct op bevestigd. Op de Silk Ray leader,
voorzien van lussen aan beide zijden, zit een X-Safe Leadclip gemonteerd
met Tailrubber. De gebruikte Speedswivel zorgt ervoor dat onderlijnen
makkelijk en snel kunnen worden gemonteerd. Tevens zijn alle
kant en klare onderlijnen van PB Products (behalve de
Line Aligner Rig en de Chod Rig) voorzien van
dezelfde Speedswivel en daardoor snel en
eenvoudig op de Silk Ray Hit & Run
Leaders te monteren. Alles kant en klaar
voor gebruik. Onderlijn eraan, lood op de clip
en er kan gevist worden met een veilig en betrouwbaar
systeem. In één verpakking zitten twee complete leaders.

Eigenschappen:
>> zeer soepel en snel zinkend
>> dunne diameter
>> 45LB trekkracht

2 stuks
per
verpakking

>> 90cm lang
>> zeer visveilig
>> kant & klaar gemonteerd

artikel no.

omschrijving			

kleur

lengte trekkracht

21250		
21251		
21252		

Silk Ray Hit & Run Leader		
Silk Ray Hit & Run Leader		
Silk Ray Hit & Run Leader		

Gravel 90cm
Silt
90cm
Weed 90cm

45LB		
45LB		
45LB		

aantal

prijs

2 stuks
2 stuks
2 stuks

€ 8,99
€ 8,99
€ 8,99
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PB PRODUCTS

HIT & RUN

			 X-SAVE LEADCLIP
Zeer multifunctionele Leadclip. Zoals de naam al aangeeft, extra veilig en op alle manieren in te
zetten. Met deze clip kan men het zogenoemde Hit & Run systeem gebruiken. Een zeer visveilig
systeem waarbij in het geval van lijnbreuk de karper alle leaders, hoofdlijn,
en lood kwijt raakt. Enkel de onderlijn blijft achter in de bek. Uniek
en zeer visvriendelijk! Hoe kan dit? Dit kan omdat de onderlijn
niet aan de leader/hoofdlijn wordt vastgeknoopt. Deze
connectie zit dus niet “vast”! Hierdoor komt bij lijnbreuk
alles los. Verdiep u maar eens in dit systeem. Op
deze manier is er te vissen middels het
“vast lood” principe en ook het
“running rig” principe waarbij in het geval
van de laatste een twee keer zo snelle beetindicatie
optreedt! De clip is voorzien van een extra ruime
doorvoer zodat leaderknopen door de clip heen kunnen
“schieten” bij lijnbreuk. Daarnaast is deze Hit & Run clip op alle
manieren te gebruiken. Meegeleverd worden 6 stuks klik-in houders waarbij de wartel vast in de
clip kan worden gezet voor het geval u noodgedwongen drop-off wil vissen. Dit laatste heeft
nooit de voorkeur maar we begrijpen dat in enkele situaties dit effectief is. Aanbevolen leaders
zijn: Downforce Tungsten Loaded Leaders, Silk Ray Ready Made Leaders, Ready Made Leaders of
leadermateriaal Silk Ray & Downforce.

Bekijk het filmpje op:
https://www.youtube.com/watch?v=drnLO09f3TY

Eigenschappen:

UNIEK
PB PRODUCTS

>> Hit & Run systeem clips

PRODUCT!

>> zeer visveilig
>> shocker systeem

>> bij run systeem dubbel zo snel beetindicatie
>> 6 extra klik-in houders meegeleverd
>> ruime doorvoer leaderknopen
>> zelfs met leadcore blijft systeem veilig
>> vast lood / running en drop-off systeem mee te vissen
artikel no.

omschrijving		

22100		
22101		
22102		

PB Products Hit & Run X-Save Leadclip
PB Products Hit & Run X-Save Leadclip
PB Products Hit & Run X-Save Leadclip

5 8 		
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kleur		

aantal

prijs

Weed		
Gravel		
Silt		

5 stuks
5 stuks
5 stuks

€ 4,49
€ 4,49
€ 4,49

HIT & RUN SYSTEEM

PB PRODUCTS

HIT & RUN

			 TAILRUBBERS LEADCLIP
Een tailrubber is een tailrubber? Echt niet! Deze tailrubbers zijn voorzien van een extra ruime
doorvoer. Hierdoor kan uw leaderknoop door deze tailrubbers heen. Wel nodig bij het visveilige
Hit & Run Systeem! Daarnaast zijn deze tailrubbers recht qua vorm,
mooi dikwandig waardoor uitscheuren tot een minimum wordt
gereduceerd. Tevens zitten de Tailrubbers zeer stevig op de
Leadclip. Vanzelfsprekend vinden wij! Er zijn ook
Tungsten versies beschikbaar, deze kunt u
vinden op pagina 21.

Eigenschappen:
>> ruime doorvoer voor leaderknoop
>> extra dikwandig
>> klemmen mooi vast op leadclip
>> strak afgewerkt en afgerond
>> blijven recht van vorm
artikel no.

omschrijving			

		

kleur		

aantal

prijs

22150		
22151		
22152		

PB Products Hit & Run Tailrubbers Leadclip		
PB Products Hit & Run Tailrubbers Leadclip		
PB Products Hit & Run Tailrubbers Leadclip		

Weed
Gravel
Silt		

8 stuks
8 stuks
8 stuks

€ 3,99
€ 3,99
€ 3,99
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PB PRODUCTS

HIT & RUN

			 FLEXI-RING SPEED SWIVEL
Een Speed Swivel maar dan met een extra ring ertussen. Dit creëert extra flexibiliteit tussen de
wartel en de speedclip. Hierdoor ligt de anti tangle sleeve (pag 49, 88 & 89), die over de speedclip
geschoven is, direct op de bodem. Ook zorgt deze ring voor extra
flexibiliteit en draai mogelijkheid waardoor de karper minder
snel door heeft dat er met het haakaas iets niet pluis is.
De optimale presentatie wat ons betreft; het zijn
tenslotte de details die het verschil kunnen
maken.

Eigenschappen:
>> zeer flexibel
>> wartel in maat 8
>> sterk en duurzaam
>> matte coating
>> zorgt dat vanaf lood of clip de onderlijn direct op de bodem ligt
artikel no.

omschrijving		

22250		

PB Products Hit & Run Flexi-Ring Speed Swivel		

6 0 		
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aantal

prijs

8 stuks

€ 5,99

HIT & RUN SYSTEEM

PB PRODUCTS

HIT & RUN

			 FLEXI SPEED RUN RING
Deze Hit & Run Flexi Speed Run Ring is een speedconnector zonder wartel maar met ruime ring.
Deze ruime ring zorgt ervoor dat er niets de X-safe Leadclip of Hit & Run Inline Lood insert in
schuift. Op deze manier kan er een volledig vrij runsysteem worden
gecreëerd. Hierbij zorgt het Hit & Run Systeem er tevens voor
dat de beetindicatie verdubbeld wordt. De lijn wordt
door de lus in het Hit & Run Systeem namelijk twee
keer zo snel van de molenspoel afgetrokken.
De waker zal dus ook twee keer zo snel
op en neer “dansen”. Ja, u leest het
goed. Twee keer sneller, eerder en beter.
Op dressuurwater en in de winter een must.
Elke aanbeet, hoe voorzichtig ook, wordt geregistreerd.
Iets om over na te denken en eens grondig te bekijken!

Eigenschappen:
>> ideaal voor run systeem
>> dubbele beetindicatie i.c.m. Hit & Run Systeem
>> matte coating
>> duurzaam en sterk
>> zeer effectief op dressuur water (voorzichtige aasopnames)
artikel no.

omschrijving			

		

22251		

PB Products Hit & Run Flexi Speed Run Ring		

aantal

prijs

8 stuks

€ 5,49
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PB PRODUCTS

READY MADE LEADERS

			 SILK RAY
De PB Products Silk Ray Ready Made leaders zijn kant en klaar. Er zitten 2 stuks leaders met een
lengte van 90cm in één verpakking. Aan de beide kanten is de leader voorzien van een lus. Het
materiaal voor deze leaders is het uiterst populaire Silk Ray. De Silk
Ray Ready Made leaders hebben een zeer dunne diameter,
echter bezitten een trekkracht van maar liefst 45lb. Deze
Silk Ray leaders zijn uitermate soepel en zinken als
een baksteen. Het ideale materiaal voor de
karpervisser. Een soepele leader die
de contouren van de bodem
aanneemt en daarnaast plat
op de bodem ligt. Met de juiste
kleurkeuze qua bodemkleur is de
leader daardoor zeer goed gecamoufleerd
en nauwelijks zichtbaar en voelbaar voor de karper.
De PB Products Silk Ray Ready Made leaders zijn ideaal
te gebruiken voor het Hit & Run systeem (pag 58 & 63) en
de Heli-Chod systemen (de X-Small Rubber en beads passen perfect zie pag 43 t/m 46 & pag 66).
Gooi deze leader eens in een bak met water en zie wat deze doet.

Eigenschappen:
>> 90cm lang
>> verkrijgbaar in Gravel en Weed
>> zwaar zinkend
>> extreem soepel
>> oersterk
>> beide uiteinden knooploos gelust
>> zeer dunne diameter
>> 45lb trekkracht

6 2 		

artikel no.

omschrijving		

kleur

trekkracht

lengte

aantal

prijs

21200		
21201		

Silk Ray Ready Made Leaders
Silk Ray Ready Made Leaders

gravel
weed

45lb
45lb

90cm
90cm

2 stuks
2 stuks

€ 5,99
€ 5,99
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HIT & RUN

			 INLINE LEAD
Het Hit & Run Systeem is uniek. Een systeem dat ontwikkeld is met het oog op pure visveiligheid.
Een systeem dat bij lijnbreuk niet alleen het lood verliest maar ook de leader en overtollige (gebroken)
hoofdlijn. Bij lijnbreuk zwemt de
vis dus alleen met de onderlijn in de
bek verder. De werking? Het belangrijkste van het hele systeem is dat
de onderlijn niet aan de leader
of hoofdlijn wordt geknoopt;
zodra de onderlijn aan leader of
hoofdlijn wordt geknoopt kan de vis zich hier bij lijnbreuk natuurlijk nooit van ontdoen. Bekijk het systeem maar eens rustig
en oordeel zelf. Tevens is het lood eenvoudig en snel te wisselen qua gewicht
en kleur. Alle gewichten passen op één insert!

Bekijk het filmpje op:
https://www.youtube.com/watch?v=NCwLOPDlWLo

Eigenschappen:
>> zeer visveilig
>> eenvoudig van gewicht te wisselen zonder te knopen
>> zeer stabiel tijdens (verre) worpen
>> meer weerstand voor het ‘prikken van de naald’ is er niet
>> compleet met tailrubber geleverd
artikel no.

omschrijving			

kleur		

gewicht

prijs

22010		
22011		
22012		
22013		
22020		
22021		
22022		
22023		
22030		
22031		
22032		
22033		

PB Products Hit & Run Inline Lead
PB Products Hit & Run Inline Lead
PB Products Hit & Run Inline Lead
PB Products Hit & Run Inline Lead
PB Products Hit & Run Inline Lead
PB Products Hit & Run Inline Lead
PB Products Hit & Run Inline Lead
PB Products Hit & Run Inline Lead
PB Products Hit & Run Inline Lead
PB Products Hit & Run Inline Lead
PB Products Hit & Run Inline Lead
PB Products Hit & Run Inline Lead

Gravel
Gravel
Gravel
Gravel
Weed
Weed
Weed
Weed
Silt
Silt
Silt
Silt

71g/2.5Oz
92g/3.25Oz
113g/4Oz
135g/2.5Oz
71g/2.5Oz
92g/3.25Oz
113g/4Oz
135g/2.5Oz
71g/2.5Oz
92g/3.25Oz
113g/4Oz
135g/2.5Oz

€ 2,99
€ 3,49
€ 3,79
€ 3,99
€ 2,99
€ 3,49
€ 3,79
€ 3,99
€ 2,99
€ 3,49
€ 3,79
€ 3,99
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Het Chod Systeem
Peter Vlasveld over “de Chod”
“De chod is hot! Steeds meer vissers gebruiken de heli-chod montage,
qua populariteit kom je er niet meer onderuit. En dat is niet voor niks,
want met de chod kan ik in bepaalde gevallen voor verassende resultaten zorgen. Komt het door de aparte presentatie? Komt het door
de scherpe inhaking? Of komt het door de visuele trigger? Of gewoon simpelweg omdat het boven
de bodem zweeft en de karper gewoon nieuwsgierig is? Desalniettemin, de chod zit bij mij altijd
in mijn tacklebox, en gebruik ik eigenlijk het hele jaar door. Al is mijn ervaring dat de chod in het
voorjaar het meest effectief is”
De Chod..! Wat is nu daadwerkelijk het verschil? Met name de manier van inhaken/aasopname is bij de
Chod totaal anders dan bij het vissen met een vast lood systeem of run systeem. Hoe dat komt? Dit komt
omdat de onderlijn op de leader en of hoofdlijn gemonteerd zit. Het aas zit dus boven het lood. Dit
houdt in dat bij opname van het aas het prikken van de haak niet snel en direct gebeurd zoals bij een
vast-lood montage. De hoofdlijn zorgt immers voor een bepaalde rek/vertraging. Hierdoor merkt de
karper minder snel dat het aas niet veilig is. Bij opname zal de directheid van het lood op de onderlijn
immers minder plotseling zijn. Op de spanning van de lijn tussen lood en molen zit namelijk nog wat
“speling”. Perfect op wateren met meer hengeldruk. Daarnaast maakt de Chod het aas extra opvallend
wat de nieuwsgierigheid van de karper aanwakkert. Hangen!
Waarom heten de Chod producten bij PB Products Heli-Chod? De Chod is deels een afgeleide van het
Helicopter Systeem. In veel gevallen is enkel de onderlijn het verschil en het contra gewicht om de popup te laten zinken. Veel componenten zijn dus voor beide systemen bruikbaar. Wat wel een belangrijk
detail is, is dat de PB Products Heli-Chod systemen uitermate visveilig zijn. De vis zal bij lijnbreuk alle
overtollige lijn (leader en hoofdlijn) kwijtraken, tevens het lood. Dit komt door de rubber verdikking
van de Rubber & Beads. Hierdoor krijgen de kralen op de rubbers een grotere opening. Deze opening
is altijd ruim genoeg om over de leaderknoop heen te schuiven en zo kan de vis bij lijnbreuk alles kwijt
raken. Weer iets waar we bij PB Products op vooruit lopen en waarvan veel karpervissers het belang
zien. Zelfs de nieuwe Naked Chod items zijn op deze veiligheid techniek gebaseerd.

Bekijk het filmpje op:
https://www.youtube.com/watch?v=O7BZl4nYIRc

Zoals op deze tekening zichtbaar is,
de ruime opening van de kraal creëert veiligheid.
6 4 		
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EXTRA SAFE HELI-CHOD

			 LEADERS
Deze kant en klare Downforce Leadcore leader is zeer bijzonder. Doordat de leadcore extreem
zwaar is kan bijvoorbeeld de Pop-Up op een Chod Rig zonder extra gewicht “op de bodem” worden gehouden. Bovendien is de leader voorzien van ons speciaal ontwikkelde Heli-Chod systeem. Dit systeem stelt je in staat om zowel met
een Helicopter – als een Chod rig te vissen. Deze twee montages
worden steeds populairder aangezien ze multifunctioneel
zijn en dressuur doorbrekend werken. Zo is dit bijvoorbeeld het ideale systeem (het rubber is
verstelbaar qua afstand t.o.v. het lood)
voor het vissen op zachte en/of met waterplanten
begroeide bodems. Deze leaders kunnen dus op elk
bodemtype worden ingezet. De twee grote kralen die je
op het Heli-Chod rubber kunt schuiven, glijden over elke montageknoop heen (ze zijn namelijk van een flink ruim centraal gat voorzien) en zorgen ervoor dat de
vis zich na eventuele lijnbreuk zonder problemen kan ontdoen van de leader, het lood en het
overtollige stuk hoofdlijn; hoe lang ook! Daarmee is dit een zeer visveilig systeem. De leader wordt
geleverd met een Big Eye Swivel en een Heli-Chod Hood en heeft een lengte van 90cm.

Eigenschappen:
>> zeer sterk
>> downforce leadcore
>> Heli-Chod Rubber & Beads
>> Big Eye Swivel
>> extreem zware leader met binnenkern van lood
>> super slijtvast en schuurbestendig
artikel no.

omschrijving			

kleur

21055		
21056		

Extra Safe Heli-Chod Leader
Extra Safe Heli-Chod Leader

Gravel
Weed

trekkracht
45LB		
45LB		

lengte

aantal

prijs

90cm
90cm

2 stuks
2 stuks

€ 9,99
€ 9,99
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PB PRODUCTS X-SMALL HELI-CHOD
RUBBER & BEADS (MONO & SILK RAY)
De X-Small Heli-Chod Rubber & Beads zijn in principe identiek aan de Heli-Chod Rubber & Beads
echter is de X-Small versie bedoeld voor op dunnere leaders, mono leaders en hoofdlijnen. Ideaal
om zeer verfijnd te vissen. Fluoro Carbon hoofdlijn of leader? Direct op
uw monofilament of braided hoofdlijn? Of nog beter, op uw Silk Ray
leader? De X-small Heli-Chod Rubber & Beads hebben zo’n
kleine diameter dat ze middels de doorvoer “houder” op
de lijn worden geplaatst. Ze zitten perfect op de
zojuist beschreven lijnen, scheuren niet snel
uit en blijven tijdens de verste worpen
perfect zitten in positie. U kunt de
rubber op elke gewenste positie plaatsen.
Qua veiligheid? Geheel gelijk aan de Leadercore
Heli-Chod Rubber & Beads.

Eigenschappen:
>> past direct op de hoofdlijn
>> past direct op de fluoro carbon of mono leaders
>> past direct op Silk Ray of andere loodvrije gevlochten leaders
>> zeer visveilig
>> op elke gewenste positie op de lijn te plaatsen
artikel no.

omschrijving		

21011		

PB Products X-Small Heli-Chod Rubber & Beads

6 6 		
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kleur		

aantal

prijs

Weed		

4 stuks

€ 3,99

HELI-CHOD SYSTEEM

PB PRODUCTS

HELI-CHOD

			 RUBBER & BEADS
Een aan beide kanten taps toelopend rubber dat op een leadcore leader kan worden aangebracht
en die je in combinatie met de beads zowel als helicopter en als chod rig montage kunt gebruiken.
Voor de Chod rig montage is overigens slechts een van de twee bijgeleverde kralen vereist. Het nauwsluitende rubber kan op elke
hoogte (lengte van het lood) worden geplaatst op de
leader. Dit innovatieve product geeft je de
mogelijkheid om op een zeer veilige wijze
leadcore in te zetten en de karper
tegelijkertijd een zeker niet
alledaagse aaspresentatie voor te
schotelen. De twee grote kralen die je op
het Heli-Chod rubber kunt schuiven, glijden
(ze zijn van een flink centraal gat voorzien) over elke
montageknoop heen en zorgen ervoor dat de vis zich na een eventuele lijnbreuk zonder problemen kan ontdoen van de leader, het lood en het afgebroken stuk hoofdlijn. De vis hoeft dus
alleen het onderlijntje nog zelf kwijt te zien raken. Dit unieke product garandeert dus de veiligheid van de vis.

Eigenschappen:
>> past op Leadcore
>> zeer visveilig
>> voor Chod systeem
>> voor Helicopter systeem
>> sterk en duurzaam
artikel no.

omschrijving			

kleur

aantal

prijs

21021		

PB Products Heli-Chod Rubber & Beads

Weed

3 stuks

€ 3,99
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PB PRODUCTS

HELI-CHOD HOOD

Een licht elastische plastic “hood” die over de multi clip (deze verbindt de leader met het wartellood)
wordt geschoven en als eindstop/buffer dient voor de Big Eye Swivel of Heli-Chod Speed Swivel.
Deze wartels worden tijdens de dril in de richting van het lood
gebracht. Deze extra sterke Heli-Chod Hood is bestand tegen
de druk van een zware dril. Deze Heli-Chod Hood is
vrij massief en heeft een smalle doorgang. Er is
tevens voldoende ruimte voor de Multi-Clip
én Wartel van het lood.

Eigenschappen:
>> sterk en duurzaam
>> kunnen grote druk aan
>> mooie gladde afwerking van systeem
>> perfect voor multi link en wartel

artikel no.

omschrijving		

			

kleur		

aantal

prijs

21001		

PB Products Heli-Chod Hood 			

Weed		

5 stuks

€ 2,99

6 8 		
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HELI-CHOD SYSTEEM

HELI-CHOD SPEED SWIVEL &
			 CHOD RING SWIVEL

PB PRODUCTS

HELI-CHOD SPEED SWIVEL
Deze innovatieve swivel is speciaal ontwikkeld met het oog op de veiligheid van de vis, maar ook
aan gebruikersgemak is gedacht. De extra grote ring kan zonder enige moeite (na een lijnbreuk)
over iedere verbindingsknoop/voorslagknoop schuiven. De vis zal op
deze manier nooit meer een flink stuk hoofdlijn/voorslag achter
zich hebben “hangen”. Daarnaast is de rig snel te wisselen
door de Speed Link die aan deze wartel zit. Ideaal in
combinatie met de Heli-Chod Rubber & Beads
of de 1.5g Sliding Naked Chod Beads.
De wartel is maat 8.

CHOD RING SWIVEL
Deze maat 11 wartel voorzien van Ring is perfect voor de fijne Chod rigs. Mocht je deze vissen op
een dunne leader (silk ray) of direct op een Monofilament of Fluoro Carbon hoofdlijn, dan is dit de
wartel die in deze gevallen perfect z’n werk doet. Past op de X-Small
Heli-Chod Rubber en Beads en ook ideaal in de 0,75g Sliding
Naked Chod Bead. Tevens zit op de kant & klaar geknoopte
Chod Rigs van PB Products dezelfde wartel als de
Chod Ring Swivel.

artikel no.

omschrijving		

21040		
21041		

PB Products Heli-Chod Speed Swivel
PB Products Chod Ring Swivel

maat

aantal

prijs

8
11

10 stuks
10 stuks

€ 5,99
€ 5,49

PB PRODUCTS 2017

69

PB PRODUCTS

READY MADE LEADER

Na het uitbrengen van onze populaire Downforce leadcore besloten we om ook kant en klare
leadcore leaders op de markt te brengen. Met deze kant en klare leadcore leaders behoren
problemen met splicen tot het verleden. Door de extreme soepelheid
van het materiaal plooit deze leadcore nog zeer mooi over de
bodem. Men zal zien dat deze leadcore veel minder stijf is
dan wat men gewend is van de vele leadcore lijnen op
de markt. Dit omdat er 40% minder lood in verwerkt zit. Deze Ready Made Leadcore leaders
zijn in mooie camouflage kleuren
vervaardigd. Namelijk een donkergroene
Weed kleur en een mooie lichtbruine Gravel
zandkleur. Hierdoor zijn deze leaders, mits de juiste
kleur gekozen, zeer lastig waarneembaar voor een karper.

GRAVEL
&
WEED

Wij adviseren om altijd een visveilig systeem te gebruiken wanneer u met leadcore leaders vist.

Eigenschappen:
>> 90cm lengte
>> zwaar zinkend
>> oersterk en zeer schuurbestendig
>> compleet voorzien van lussen
>> 2 stuks per verpakking
>> vervaardigd van Downforce Leadcore
artikel no.

omschrijving		

21100		
21101		

PB Products Ready Made Leadcore Leader
PB Products Ready Made Leadcore Leader

7 0 		
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kleur

lengte

aantal

prijs

Gravel
Weed

90cm
90cm

2 stuks
2 stuks

€ 5,99
€ 5,99

HELI-CHOD SYSTEEM

PB PRODUCTS

Silk Ray Heli-Chod Leaders

De Silk Ray Heli-Chod Leaders zijn zeer soepel en zacht. Echter zinken ze zeer snel en goed. Daarnaast zullen deze leaders altijd de contouren van de bodem aannemen. Deze leaders met een lengte
van 90cm zijn compleet gemonteerd en direct bruikbaar. Het geheel
bestaat uit een Multi Link waaraan het lood kan worden bevestigd.
Over dit geheel wordt de Heli-Chod Hood geschoven. De
X-Small Rubber & Beads en de Heli-Chod Speed Swivel
maken het geheel af. Op de Heli-Chod Speed Swivel
kan direct een onderlijn wordt gemonteerd.
GRAVEL
Groot voordeel van de Silk Ray Heli-Chod
&
Leader is, zoals alle PB Products systemen, dat
WEED
alles super veilig is voor de vis. Mocht er lijnbreuk
ontstaan, dan zal de vis zich van alles kunnen ontdoen;
Lood, leader en hoofdlijn. Zelfs ondanks de leaderknoop, de Beads en Heli-Chod Speed Swivel hebben
Eigenschappen:
namelijk een zeer ruime opening waardoor alles
makkelijk over de leaderknoop heen schuift. Hierdoor
>> zeer soepel
houdt de karper alleen het onderlijntje in de bek
>> zwaar zinkend
na lijnbreuk en loopt de vis geen gevaar!
>> neemt goed de contouren van de bodem aan
>> kant en klaar in Weed en Gravel
>> 45lb trekkracht

artikel no.

omschrijving		

lengte

kleur

trekkracht

aantal

prijs

21210		
21211		

PB Products Silk Ray Leader
PB Products Silk Ray Leader

90cm
90cm

Gravel
Weed

45lb
45lb

2 stuks
2 stuks

€ 9,99
€ 9,99
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TE KUST EN TE KEUR...

KARPERHAKEN!

Karperhaken zijn er in vele soorten, merken en formaten. Maar wat maakt een karperhaak nu tot die ene juiste?
In basis is die vraag moeilijk te beantwoorden. Het is namelijk in sterke mate afhankelijk van persoonlijke voorkeuren.
Daarbij spelen watertypes en de in aasgedrag verschillende karperpopulaties een grote rol. De diverse omstandigheden
vragen om verschillende modellen.
We kunnen u wel enkele vuistregels meegeven. Die vuistregels komen voort uit diverse factoren die van belang zijn,
waaronder de stekken die bevist worden, de manier waarop de vis na een aanbeet dient te worden afgedrild maar
ook aasopname, dressuur en bovendien de bode gesteldheid. Bij dit laatste onderdeel valt te denken aan wiergroei
en bijvoorbeeld hardheid van de bodem.
Wanneer u dicht bij obstakels vist, kunt u zich voorstellen dat u de vis na een aanbeet dient weg te halen bij die obstakels.
Wanneer u de vis “wegtrekt” ontstaat er voor een bepaalde tijd meer druk op de haak en tevens op de karperbek. Een
haak die juist dan prikt in het harde gedeelte van de bek en daar na het inhaken ook nog eens blijft zitten is een must.
Neem in een dergelijke situatie dan een kortstelige klauwhaak, dikdradig en het liefst gesmeed (grof gezegd “platgeslagen”
om buigen tegen te gaan). Voorbeelden van dergelijke haken zijn de BRIDGE BEATER HOOKS en de JUNGLE HOOKS.
AANBEVELING: Vis in dit soort situaties met beleid en kies voor visveilige systemen. U neemt namelijk meer risico’s.
Naast de haken voor de meer specifieke situaties, kennen we ook de meer allround te gebruiken haken.
Voorbeelden van dergelijke allround haken zijn bijvoorbeeld de SUPER STRONG HOOKS alsmede de SUPER STRONG
ALIGNER HOOKS en daarnaast ook de ANTI-EJECT HOOKS. Stuk voor stuk modellen waar je veel situaties mee de baas
bent!
We gebruiken graag “snel prikkende haken” wanneer we vissen op dressuurwateren maar bijvoorbeeld ook in de
winterperiode. Een haak moet dan domweg snel indraaien. Lange en sterk gebogen haakstelen zorgen daar dan ook
voor. In dergelijke situaties zou u dus kunnen kiezen voor de Long Shank Hooks. Let er wel op dat dit geen model is
om zeer zwaar mee te drillen. De haaksteel is namelijk wat langer en daarmee natuurlijk ook kwetsbaarder.
Wanneer we ons aas verfijnd wensen te presenteren, een goed prikkende haak zoeken en een compact en vlijmscherp
model wensen; neemt u dan de KD Curved Hooks.
Tot slot nog een paar aanvullende tips:
Op wierrijk water is een haakmaat groter geen slechte keuze. Er komt namelijk meer druk op de lijn te staan en daardoor ook op de haak. Op dressuurwater is een kleinere haakmaat (vaak in combinatie met een iets langere hair) slimmer.
Je haalt hiermee de voorzichtig azende vissen over om het haakaas op te nemen. Let wel, een kleinere haak wordt door
een karper eenvoudiger opgenomen. Daar staat wél tegenover dat de haak de bek van de karper ook makkelijker kan
verlaten! Pas uw haak daarom aan het aasformaat aan om zo de snelste en “beste prik” te genereren.
Er bestaat niet zoiets als een gouden regel. Dit maakt het experimenteren nou juist zo leuk. Een leerzaam en leuk proces!

Bekijk het filmpje op:
https://www.youtube.com/watch?v=fEcVnAUI9hA

7 2 		

PB PRODUCTS 2017

KARPERHAKEN

PB PRODUCTS

SUPER STRONG

			 HOOKS
Een haakmodel met een vlijmscherpe rechte punt welke uitermate
geschikt is om onder veel omstandigheden mee te vissen. Deze supersterk
gesmede haak zal je in moeilijke omstandigheden nooit in de steek
laten. Als je de steel met 1,5 cm verlengt middels een stukje krimpkous
of een Aligner, zorg je voor een nog betere inhaking. Deze haak is uitgevoerd met een matte, donkergrijze coating. Omdat alle haken van PB
Products apart in een verpakking zitten gemonteerd is de kwaliteitscontrole optimaal te noemen.
De Super Strong is het ultieme universele haakmodel dat vrijwel overal
inzetbaar is. Een haak waarop u vol kunt vertrouwen.
De kleurindicatie op de verpakking van de Super Strong haken is ROOD

Eigenschappen:
>> universeel model
>> middelmatige universele steellengte
>> rechte scherpe punt
>> sterk
>> voorzien van Dull Black Finish coating (DBF)
artikel no.

omschrijving			

24019		
24020		
24021		
24022		

PB Products Super Strong Hook
PB Products Super Strong Hook
PB Products Super Strong Hook
PB Products Super Strong Hook

haakmaat
2
4
6
8

aantal
10 stuks
10 stuks
10 stuks
10 stuks

kenmerk

prijs

DBF
DBF
DBF
DBF

€ 5,99
€ 5,99
€ 5,99
€ 5,99
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PB PRODUCTS SUPER
			
HOOKS

STRONG ALIGNER

De bekende Super Strong karperhaak voorzien van wat lichte aanpassingen. De steel van de Super Strong Aligner is iets ingekort. Hierdoor
wordt de haak nog sterker en zeer geschikt voor het vissen bij obstakels
waarbij er wat strakker gedrild moet worden. Door de kortere steel buigt
de haak niet uit. Daarnaast is de vorm aangepast aan de PB Products
Line Aligners. De “uitgang” van de Aligner loopt nu exact gelijk aan de
punt van de Super Strong Aligner haak. Vandaar de naam! Op deze
manier ontstaat de perfecte “prik” combi. De Super Strong Aligner haak
heeft net als de Super Strong een rechte vlijmscherpe punt en een ruim
haakoog voor eventueel grover onderlijnmateriaal. Tenslotte is de haak
vervaardigd voor een zware visserij.
De kleurindicatie op de verpakking van de Super Strong Aligner haken is GEEL

Eigenschappen:
>> drilhaak
>> gesmeed
>> perfect in combinatie met Aligners
>> rechte punt
>> voorzien van Dull Black Finish coating (DBF)
artikel no.

omschrijving			

24025		
24026		
24027		

PB Products Super Strong Aligner
PB Products Super Strong Aligner
PB Products Super Strong Aligner

7 4 		
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haakmaat
4
6
8

aantal
10 stuks
10 stuks
10 stuks

kenmerk

prijs

DBF
DBF
DBF

€ 5,99
€ 5,99
€ 5,99

KARPERHAKEN

PB PRODUCTS

ANTI EJECT

			 HOOKS
Deze allround haak, die is uitgevoerd met een matte, donkergrijze coating,
heeft een klauwachtige vorm die ervoor zorgt dat de haak zich na de
inhaking ingraaft in de bek van de karper en goed blijft zitten. De Anti
Eject is door zijn relatief korte steel en klauwachtige vorm dus een echte
“drilhaak’ die veel houvast biedt. Tegelijkertijd zorgt de rechte punt ervoor
dat de haak zijn prikkende/indraaiende werk zeer naar behoren doet. Dit
is een haak die je in uiteenlopende situaties kunt gebruiken en die het
best tot zijn recht komt als onderdeel van een soepele of combi-rig.
De kleurindicatie op de verpakking van de Anti Eject haken is LICHT BLAUW

Eigenschappen:
>> allround model
>> rechte punt
>> lichte curve
>> licht naar binnenstaand oog
>> licht klauwachtig model
>> voorzien van Dull Black Finish coating (DBF)
artikel no.

omschrijving			

haakmaat

24030		
24031		
24032		

PB Products Anti Eject hook
PB Products Anti Eject hook
PB Products Anti Eject hook

4
6
10

aantal
10 stuks
10 stuks
10 stuks

kenmerk

prijs

DBF
DBF
DBF

€ 5,99
€ 5,99
€ 5,99
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PB PRODUCTS KD CURVED
			
HOOKS
De Curved KD karperhaak….twee namen in één. Dit model is in korte
tijd zeer populair geworden en dat is niet voor niets. Met de Curved KD
is het maken van de juiste KD-rigs eenvoudiger dan ooit. De vorm van
deze haak máákt de rig, zullen we maar zeggen. Daarnaast de sterke
“Curve”. Deze maakt dat de haak zeer snel en fel indraait. Een zeer,
zeer snelle haker kunnen we de KD Curved noemen.
De KD Curved bezit een rechte vlijmscherpe punt. Voelen is kopen, wees
dus gewaarschuwd! Nog enkele opvallende details; het haakoog staat
naast de sterke curve ook nog eens naar binnen gedraaid, de KD Curved
is gesmeed en daardoor goed sterk! Hoogstwaarschijnlijk een haak die
u niet wilt missen in uw tacklebox.
De kleurindicatie op de verpakking van de KD Curved is PAARS

Eigenschappen:
>> sterke curve
>> naar binnenstaand haakoog
>> rechte punt
>> vlijmscherp
>> perfect voor KD rigs
>> snelle indraaier
>> Dull Black Finish gecoat
artikel no.

omschrijving			

24070		
24071		
24072		

PB Products KD curved Hook
PB Products KD curved Hook
PB Products KD curved Hook

7 6 		
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haakmaat
4
6
8

aantal
10 stuks
10 stuks
10 stuks

kenmerk

prijs

DBF
DBF
DBF

€ 5,99
€ 5,99
€ 5,99

KARPERHAKEN

PB PRODUCTS

LONG SHANK

			 HOOKS
Nu eens een echte Long Shank karperhaak. De PB Products Long Shank
is voorzien van een zeer lange rechte steel. Deze lengte zorgt voor een
snelle inhaking. Het rechte oog maakt dat de haak stevig in de karperbek
zit en tijdens de dril niet als een “blikopener” wrikt in de bek van de karper.
Hierdoor zal het “scheuren” en snijden in de bek dus veel minder snel
optreden dan wanneer men een langstelige haak met een naar binnenstaand oog gebruikt. Met het plaatsten van een X-stiff Long Shank
Aligner creëert men een fictief naar binnenstaand oog. Hierdoor draait
de haak sneller in maar zal tijdens de dril de Aligner zich recht “rekken”
en blijft de haakpunt op één plek. Wel zo prettig!
Let bij een Long Shank wel op de lengte van uw onderlijn. Tenslotte
prikt een Long Shank razendsnel, een (te) lange onderlijn zorgt dus
voor een punt die ver in de bek kan prikken.
De kleurindicatie op de verpakking van de Long Shank haken is WIT

OBSTAKEL
VRIJE
PLEKKEN!

Eigenschappen:
>> zeer snelle indraaing
>> rechte punt
>> lange rechte steel
>> oog recht op steel
>> perfect voor obstakel vrije plekken
>> voorzien van Dull Black Finish coating (DBF)
>> mooie haak voor voorzichtig azende karpers (klein aas, winterperiode)
artikel no.

omschrijving			

24050		
24051		
24052		
24053		

PB Products Long Shank hook
PB Products Long Shank hook
PB Products Long Shank hook
PB Products Long Shank hook

haakmaat
2
4
6
8

aantal
10 stuks
10 stuks
10 stuks
10 stuks

kenmerk

prijs

DBF
DBF
DBF
DBF

€ 5,99
€ 5,99
€ 5,99
€ 5,99
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PB PRODUCTS JUNGLE
			
HOOKS
De PB Products Jungle Hook, een karperhaak die al zeer lang in het
programma van PB Products zit. Natuurlijk is dat niet voor niets. Deze
haak is zeer betrouwbaar. Het dikdradige klauwhaak model is zeer geschikt
voor het zware drilwerk. Als je in de buurt van obstakels vist is deze haak
de goede keuze. De naar binnen gedraaide punt en korte steel zorgen
voor die typisch klauwachtige vorm en juist die vorm staat garant voor
een uitstekende houvast tijdens de dril. De klauwpunt (naar binnen
gedraaide haakpunt) pakt veelal enkel de harde lip van de karper tijdens
aasopname en het strekken van de onderlijn. Hierdoor zit de Jungle Hook
vrijwel altijd muurvast. Een krachtpatser van een karperhaak. Voor de
Jungle Hook adviseren we de X-stiff Short Shank Aligner of de X-stiff
Curved Aligner.
De kleurindicatie op de verpakking van de Jungle haken is LICHT GRIJS

Eigenschappen:
>> oersterk
>> klauwhaak punt
>> dikdradig
>> licht naar binnenstaand oog
>> sterk klauwachtig model
>> Dull Black Finish gecoat
artikel no.

omschrijving			

24009		
24010		
24011		
24012		

PB Products Jungle Hook		
PB Products Jungle Hook		
PB Products Jungle Hook		
PB Products Jungle Hook		
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haakmaat
1
2
4
6

aantal
10 stuks
10 stuks
10 stuks
10 stuks

kenmerk

prijs

DBF
DBF
DBF
DBF

€ 5,99
€ 5,99
€ 5,99
€ 5,99

KARPERHAKEN

PB PRODUCTS

BRIDGE BEATER

			 HOOKS
De PB Products Bridge Beater is een uniek model. Met z’n korte steel
die licht gebogen is voor extra kracht, een oersterke drilhaak. Door
deze lichte buiging in de steel ontstaat een soort vleeshaak; vast is vast.
Een geprikte vis kan nu vol overgave worden afgedrild, door de vorm
van de steel en het rechte haakoog zal deze haak niet wrikken tijden
de dril. Obstakelvissen wordt een stuk prettiger en effectiever. Vast is
vast, dus uitscheuren van bekken zal nagenoeg niet voor komen, ondanks
veel druk op de haak. Daarnaast ontstaat door deze buiging in de steel
een zeer ruime bocht. De haak heeft dus optimaal de ruimte om snel en
goed “vlees te pakken”. De Bridge Beater is voorzien van naar binnenstaande haakpunt, perfect om de harde lip van de vis te prikken en zo dus
stevig op z’n plek te blijven zitten.
Bekijk de Brigde Beater eens kritisch bij uw winkelier, zet ‘m eens op uw
onderlijn en bouw druk op. U zult aangenaam verrast zijn!
De kleurindicatie op de verpakking van de Bridge Beater haken is ZWART

Eigenschappen:
>> gebogen haaksteel
>> ruime haakbocht
>> oersterk
>> klauwhaak punt
>> dikdradig
>> recht oog
>> uniek model
>> Dull Black Finish gecoat
artikel no.

omschrijving			

24015		
24016		
24017		

PB Products Bridge Beater Hook
PB Products Bridge Beater Hook
PB Products Bridge Beater Hook

haakmaat
2
4
6

aantal
10 stuks
10 stuks
10 stuks

kenmerk

prijs

DBF
DBF
DBF

€ 5,99
€ 5,99
€ 5,99
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PB PRODUCTS CHOD
			
HOOKS
De PB Products Chod Hook onderscheidt zich op een aantal punten van
de vele andere Chod karperhaken op de markt. Onze Chod haak is voorzien van een rechte punt waardoor deze snel zal prikken, wat bij een Chod
systeem geen overbodige luxe is. De PB Products Chod haak heeft tevens
een ruime bocht wat ervoor zorgt dat de haak dieper kan penetreren in
de karperbek en zo dus steviger vast zit. Dit voorkomt ook nog eens
schade aan de karperbek in de vorm van scheuren en snijden. Het bevorderd zeker de dril-eigenschappen.
Deze Chod haak is uitgevoerd met een extra groot haakoog. Hierdoor is
het eenvoudiger om uw Chod onderlijnmateriaal drie keer door het oog te
voeren. Chod wordt immers voor 90% met een D-rig gevist waarbij die
drie keer doorhalen essentieel is. Moeilijkheden met knopen behoren
dus tot het verleden.
De kleurindicatie op de verpakking van de Chod haken is DONKERBLAUW

Eigenschappen:
>> rechte punt
>> extra ruim haakoog
>> oersterk
>> naar achter staand haakoog
>> Dull Black Finish gecoat
artikel no.

omschrijving			

24060		
24061		
24062		

PB Products Chod Hook
PB Products Chod Hook
PB Products Chod Hook

8 0 		
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haakmaat
4
6
8

aantal
10 stuks
10 stuks
10 stuks

kenmerk

prijs

DBF
DBF
DBF

€ 5,99
€ 5,99
€ 5,99

KARPERHAKEN

BARBLESS SUPER STRONG HOOK &
			 BARBLESS JUNGLE HOOK

PB PRODUCTS

Weerhaakloos!
BARBLESS SUPER STRONG HOOK
De overbekende en zeer veel geviste Super Strong haak in weerhaakloze
uitvoering. Op veel betaalwateren is het verplicht om te vissen zonder
weerhaak. Natuurlijk is een betrouwbare haak van belang. Dat zijn de
PB Products haken en met name dit universeel inzetbare Super Strong
model. Nu dus verkrijgbaar zonder weerhaak! Natuurlijk in de matte
Dull Black Finish coating.
De kleurindicatie op de verpakking is ROOD

Weerhaakloos!
BARBLESS JUNGLE HOOK
Het welbekende Jungle Hook klauw model. Deze haak nu óók weerhaakloos! Een haak waarmee je flinke druk kan zetten op een vis om
deze bijvoorbeeld bij obstakels vandaan te houden. Z’n korte steel en
naar binnenstaande (klauw) punt maken deze haak oersterk. Deze Jungle
Hook Barbless is ook net iets dikker van draad. Hangen is vangen!
De kleurindicatie op de verpakking is GRIJS
artikel no.

omschrijving			

24800		
24801		
24822		
24822		

PB Products Super Strong Barbless
PB Products Super Strong Barbless
PB Products Jungle Hook Barbless
PB Products Jungle Hook Barbless

haakmaat
4
6
4
6

aantal
10 stuks
10 stuks
10 stuks
10 stuks

kenmerk

prijs

DBF
DBF
DBF
DBF

€ 5,99
€ 5,99
€ 5,99
€ 5,99
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PB PRODUCTS X-STIFF
LONG SHANK

ALIGNERS

Deze extra stijve en harde Long Shank Aligners zijn gemaakt voor de medium lang en lange haakstelen. Het gaat hier dus om de korte versie Aligner voor op een lange steel. De X-Stiff Aligners zijn
de stevigste aligners op de markt verkrijgbaar. Door de stijfheid draaien
ze de haak perfect en snel in. Krimpkous is niet stugger en stijver
dan deze X-Stiff versies. De PB Products X-Stiff Aligners blijven
perfect op de haak zitten en draaien niet op de steel/oog.
Daarnaast blijven ze hun vorm goed behouden,
zelfs als ze in uw rigbox opgeborgen hebben
gezeten. U zult na het gebruik van de
X-Stiff Aligners niets anders meer willen.

Eigenschappen:
>> zeer stijf en stug
>> draait supersnel in
>> zit perfect op de haak
>> korte versie voor lange steel
>> lijn eenvoudig door te voeren
>> blijft goed in positie op haakoog
artikel no.

omschrijving		

			

kleur		

aantal

prijs

20540		
20541		
20542		

PB ProductsX-Stiff Aligners Long Shank		
PB ProductsX-Stiff Aligners Long Shank		
PB ProductsX-Stiff Aligners Long Shank		

Gravel		
Silt		
Weed		

8 stuks
8 stuks
8 stuks

€ 4,99
€ 4,99
€ 4,99

8 2 		
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ALIGNERS

PB PRODUCTS

X-STIFF ALIGNERS

			 SHORT SHANK
Zoals de naam al aangeeft zijn deze Aligners extra stijf. Omdat het materiaal steviger en stijver is
kan de Aligner tevens in vorm iets worden verfijnd. De X-Stiff versie is dus iets compacter en fijner
als z’n “gewone” voorganger. Deze lange versies zijn voor de korte haakstelen. Vandaar de naam X-Stiff Short Shank Aligner. De korte
haaksteel wordt door deze aligner flink verlengt en zo draait
de haakpunt dus een heel stuk sneller in; de steel wordt
namelijk fictief lang. Het voordeel is dat tijdens de dril
de Aligner zich strekt en zo dus de kracht van een
korte steel ontstaat. Perfect.

Eigenschappen:
>> zeer stijf en stug
>> draait supersnel in
>> zit perfect op de haak
>> lange versie voor korte steel
>> lijn eenvoudig door te voeren
>> blijft goed in positie op haakoog
artikel no.

omschrijving			

kleur

aantal

prijs

20530		
20531		
20532		

PB Products X-Stiff Aligners Short Shank
PB Products X-Stiff Aligners Short Shank
PB Products X-Stiff Aligners Short Shank

Gravel
Silt
Weed

8 stuks
8 stuks
8 stuks

€ 4,99
€ 4,99
€ 4,99
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PB PRODUCTS
CURVED

X-STIFF ALIGNERS

Deze Curved Aligners, ook in X-stiff uitvoering, draaien mega agressief in. Tenslotte zit het
“draaipunt” dik onder de haakpunt waardoor de haak al in de goede positie draait voordat de
punt zelfs kan prikken. Daarnaast is deze Curved Aligner aan te passen
qua lengte. Je kan ‘m gewoon korter knippen of snijden. Dit omdat
de lijn centraal wordt doorgevoerd en ook centraal de
aligner verlaat. De X-stiff Curved Aligners doen het
ook erg goed i.c.m. het vissen met een pop-up
of whity pool stijl.
Kortom, een aan te passen aligner
waardoor meerdere manieren
van het positioneren van de haak tijdens
aasopname mogelijk zijn.

Eigenschappen:
>> zeer stijf en stug
>> draait supersnel in vanwege lange lengte
>> zit perfect op de haak
>> aan te passen qua lengte
>> lijn eenvoudig door te voeren
>> blijft goed in positie op haakoog
artikel no.

omschrijving		

			

kleur		

aantal

prijs

20610		
20611		
20612		

PB Products X-Stiff Aligners Curved		
PB Products X-Stiff Aligners Curved		
PB Products X-Stiff Aligners Curved		

Gravel		
Silt		
Weed		

8 stuks
8 stuks
8 stuks

€ 4,99
€ 4,99
€ 4,99

8 4 		
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ALIGNERS

PB PRODUCTS

X-STIFF ALIGNERS

			 STRAIGHT
Een stugge, rechte aligner met een doorvoer die ervoor zorgt dat de lijn aan de voorzijde de
aligner verlaat. Een creatie die al jarenlang in de karpervisserij wordt gebruikt. En niet voor niets.
Waar men in het verleden dit soort aligners met siliconentube en
krimpkous vervaardigde door met een boilienaald de lijn naar
de voorzijde te trekken, daar hebben we deze nu kant klaar!
Makkelijk in gebruik en zeker net zo stug als krimpkous.
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Eigenschappen:
>> zeer stijf en stug
>> onderlijn verlaat aan voorzijde de aligner
>> zit perfect op de haak
>> lengte zorgt voor snelle indraaiing
>> lijn eenvoudig door te voeren
>> blijft goed in positie op haakoog
artikel no.

omschrijving			

kleur

aantal

prijs

20600		
20601		
20602		

PB Products X-Stiff Aligners Straight
PB Products X-Stiff Aligners Straight
PB Products X-Stiff Aligners Straight

Gravel
Silt
Weed

8 stuks
8 stuks
8 stuks

€ 4,99
€ 4,99
€ 4,99
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PB PRODUCTS

SHRIMP ALIGNERS

Net even dat extraatje…?! Deze garnalen immitatie aligners hebben net dat beetje extra. Deze
extra stugge garnaaltjes, die tevens als zeer goede aligners dienen, bezitten twee functies in één.
Ze camoufleren als het ware de aligner, de garnaal is namelijk iets
wat regelmatig in het water voorkomt en zal de karper dus
niet doen schrikken. Een garnaaltje is een lekker hapje
voor onze vriend. Daarnaast draait de haak extra
snel in tijdens aasopname en het strekken van
de onderlijn. Kortom, de perfecte camouflage
van haak en aligner. Dicht bij het aas
en in de juiste kleuren verkrijgbaar.

Eigenschappen:
>> perfecte garnaal imitatie
>> voorzien van pootjes
>> extra stug voor maximaal indraaien haakpunt
>> in drie kleuren verkrijgbaar
>> blijft perfect in positie op haakoog

artikel no.

omschrijving		

			

kleur		

aantal

prijs

20680		
20681		
20682		

PB ProductsX-Stiff Aligners Shrimp			
PB ProductsX-Stiff Aligners Shrimp			
PB ProductsX-Stiff Aligners Shrimp			

Clear 		
Brown		
Pink		

8 stuks
8 stuks
8 stuks

€ 4,99
€ 4,99
€ 4,99

8 6 		
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SHRINK TUBE

PB PRODUCTS

SHRINK TUBE

			
Onze licht transparante shrink tube bezit goede krimpeigenschappen (3 : 1) en kan voor meerdere
doeleinden worden gebruikt. Zo kun je het bijvoorbeeld gebruiken voor het creëren van een Line
Aligner, maar ook om een knoop mooi af te werken. Omdat wij veel
waarde hechten aan low visibility eigenschappen en het in
sommige situaties zeer belangrijk kan zijn om een
presentatie te camoufleren, leveren wij de
krimpkous in meerdere kleuren zodat
je kunt inspelen op verschillend
gekleurde bodemstructuren. We voeren
twee diameters namelijk 1.6mm en 2.4mm.

Eigenschappen:
>> krimpt goed 3 : 1
>> transparante kleuren
>> in 1.6mm & 2.4mm verkrijgbaar
>> goed stug
>> perfect in vorm te stomen
>> sterk en duurzaam
artikel no.

omschrijving		

20100		
20102		
20105		
20107		
20110		
20112		

PB Products Shrink Tube
PB Products Shrink Tube
PB Products Shrink Tube
PB Products Shrink Tube
PB Products Shrink Tube
PB Products Shrink Tube

diameter

kleur

1.6mm
2.4mm
1.6mm
2.4mm
1.6mm
2.4mm

Gravel
Gravel
Silt
Silt
Weed
Weed

aantal

prijs

10 stuks
10 stuks
10 stuks
10 stuks
10 stuks
10 stuks

€ 3,99
€ 3,99
€ 3,99
€ 3,99
€ 3,99
€ 3,99
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PB PRODUCTS
SMALL

ANTI TANGLE SLEEVES

Een product dat multifunctioneel inzetbaar is en niet mag ontbreken in je tacklebox. Deze uitvoering is kort en daarmee creëer je een “fijne” presentatie. Niets grofs maar kort en klein. Dit
conische rubbertje is geschikt om de onderlijn te monteren aan de
Speed Swivels en Clips.. Daarnaast fungeren de Anti Tangle Sleeves
Small als afhouder tijdens het werpen. U gooit uw onderlijn
dus minder snel in de war. Vandaar de naam. Ook
zorgen de Anti Tangle Sleeves Small dat uw
onderlijn lichtelijk wordt “weggeduwd”
van uw lood. Nu begrijpt u dat zo’n
product niet mag ontbreken in
uw tacklebox.

Eigenschappen:
>> zeer elastisch
>> scheuren niet snel
>> sterk
>> 2cm lang
>> mooie conische en gladde afwerking

artikel no.

omschrijving		

			

kleur		

aantal

prijs

20150		
20151		
20152		

PB Products Anti Tangle Sleeves Small		
PB Products Anti Tangle Sleeves Small		
PB Products Anti Tangle Sleeves Small		

Gravel		
Silt		
Weed		

20 stuks
20 stuks
20 stuks

€ 5,49
€ 5,49
€ 5,49

8 8 		
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A N T I TA N G L E S L E E V E S

PB PRODUCTS

ANTI TANGLE SLEEVES

			
De grotere broer van de Anti Tangle Sleeves Small. Ook deze zijn multifunctioneel inzetbaar. Deze
uitvoering is echter een stuk langer. Ook deze uitvoering is conisch en zeer geschikt om de onderlijn te monteren aan de Speed Swivels en Clips. Deze langere uitvoering
is echter een afhouder voor de echt verre worpen of voor de
vissers die nog meer zekerheid willen hebben dat alles
mooi op de bodem valt na een worp. Deze lange
uitvoering duwt u onderlijn nog meer weg van
uw lood tijdens het landen van uw systeem
op de bodem. Voordeel van deze PB
Products Anti Tangle Sleeves is dat
ze echt sterk en flexibel zijn. Ze zijn
zo elastisch dat ze met gemak om de
Rapid Clip heen schuiven zonder te scheuren.
De rek is dus enorm en dat maakt monteren extra
makkelijk terwijl de stijfheid perfect is om de werking te hebben
die nodig is. Eénmaal een keer gebruikt en u wilt geen andere meer.

Eigenschappen:
>> zeer elastisch
>> scheuren niet snel
>> sterk
>> 3cm lang
>> mooie conische en gladde afwerking
artikel no.

omschrijving			

kleur

aantal

prijs

20160		
20161		
20162		

PB Products Anti Tangle Sleeves
PB Products Anti Tangle Sleeves
PB Products Anti Tangle Sleeves

Gravel
Silt
Weed

20 stuks
20 stuks
20 stuks

€ 5,49
€ 5,49
€ 5,49
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ROLLING SWIVEL &
			 RING SWIVEL

PB PRODUCTS

ROLLING SWIVEL
De meest gebruikte wartel voor allerlei toepassingen. Wij leveren dit model in maat 8. Deze is
passend op de meeste loodsystemen en clips. Natuurlijk wel in de PB Products kwaliteit. In het
mat donkergrijs.

meest
gebruikt!

RING SWIVEL
Standaard maat 8 swivel met daaraan een extra ring. Hieraan kan de onderlijn geknoopt worden
maar deze ring kan ook dienen als “blokkade” om te voorkomen dat de swivel vastklikt in een loodclip of insert. Hierdoor kan als “runsysteem” gevist worden. Deze
Ring Swivel is voorzien van Dull Finish. Ring Swivels zijn
buitengewoon geschikt voor vissers die moeite
hebben om een lusknoop te maken.
Direct aan de ring knopen en de
onderlijn blijft flexibel.

artikel no.

omschrijving		

			

maat		

23000		
23001		

PB Products Swivel				
PB Products Ring Swivel				

8		
8		

9 0 		
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aantal

prijs

20 stuks
20 stuks

€ 3,99
€ 5,49

WARTELS &

PB PRODUCTS

			

CONNECTORS

SPEED SWIVEL &
BIG EYE SWIVEL

SPEED SWIVEL
Ideaal hulpmiddel om gemakkelijk een onderlijn te verwisselen. Door dit product kun je snel en
efficiënt inspelen op verschillende omstandigheden. Je kan met de Speed Swivel namelijk snel
wisselen van onderlijn zonder dat het gehele systeem moet worden
ontknoopt en weer moet worden opgetuigd. Voorzie al je
onderlijnen van een lusje en hang deze in de bocht
van de SpeedSwivel. Schuif daarna de PB Anti
Tangle Sleeve (pag 49, 88 & 89) over het
haakje en de montage zit stevig gefixeerd.

BIG EYE SWIVEL
Standaard maat 8 swivel echter met ringen in verschillende diameters. Deze innovatieve swivel
is speciaal ontwikkeld met het oog op de veiligheid van de vis. De grote diameter van één ring
kan zonder enige moeite (na lijnbreuk) over iedere verbindingknoop/
voorslagknoop schuiven. De Big Eye maakt het gebruik van
een Chod Systeem of Helicopter Systeem (pag 43 t/m
45 & pag 65 t/m 67) en is zeer visveilig.

artikel no.

omschrijving		

23010		
23003		

PB Products Speed Swivel
PB Products Big Eye Swivel

maat

aantal

prijs

8
8

10 stuks
10 stuks

€ 5,49
€ 5,49
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PB PRODUCTS

SPIRAL SPEED SWIVEL

Een speciaal ontworpen Quick Change/Speed wartel in maat 8. Hierdoor past deze op alle PB
Products leadclips en inline leads. Maar zeker ook op de meeste andere merken. De “gekrulde”
connector maakt dat men snel kan wisselen van onderlijnen door
middel van deze Spiral Swivel. Het ontwerp zorgt ervoor dat
de onderlijn er niet afgehaald kan worden zonder een
beetje kracht te zetten. Dit maakt de Spiral zeer betrouwbaar en erg sterk. Zeker als u daarna nog
een extra Anti Tangle Sleeve/ Siliconen Tube
over deze Spiral schuift. Handig, snel en
zeer betrouwbaar.

Eigenschappen:
handig,
betrouwbaar
& snel!

>> zeer betrouwbare connectie
>> wartel is formaat 8 voor Clips en Inline systemen
>> sterk
>> duurzaam

artikel no.

omschrijving		

			

maat		

23015		

PB Products Spiral Swivel				

8		

9 2 		
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aantal

prijs

8 stuks

€ 5,49

WARTELS EN CONNECTORS

MULTI LINK &
			 RAPID CLIP

PB PRODUCTS

MULTI LINK
Een stevige, multifunctionele connector die voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt, en die
door ons bijvoorbeeld gebruikt wordt om een wartellood aan onze Extra Safe Ready Made Heli-Chod
Leader te bevestigen (pag 65 & 71). Deze Multi Link kan ook worden
ingezet om snel je onderlijn te verwisselen. De Multi Link connector
past perfect in de Heli-Chod Hood en/of de Heli-Chod Buffer
Hood waardoor de wartel van uw wartellood ook nog
eens mooi glad wordt weggewerkt om “tangles”
tijdens het werpen te voorkomen.

RAPID CLIP
Een slanke connector die voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt, en bijvoorbeeld zeer
geschikt is voor het snel verwisselen van een onderlijn. Wij adviseren om deze Rapid Clip te combineren met onze Anti Tangle Sleeve. Dit rubber kan namelijk zeer
eenvoudig over deze clip worden geschoven waarmee de
onderlijn ideaal kan worden gefixeerd.

artikel no.

omschrijving		

23051		
23050		

PB Products Multi Link
PB Products Rapid Link

maat

aantal

prijs

10 stuks
10 stuks

€3,99
€3,49

PB PRODUCTS 2017

93

BAIT SWIVEL 24 &
			 RING BAIT SWIVEL 24

PB PRODUCTS

BAIT SWIVEL 24
De naam zegt het al, een mooie zeer kleine wartel om uw aas te monteren. Deze mini wartel met
een totale lengte van slechts 7mm is zeer klein en fijn maar toch goed sterk. Ideaal om in te zetten
voor Chod Rigs en D-rigs. Bevestig uw aas middels baitflos, fluo carbon of
een baitband aan deze op uw onderlijn gemonteerde wartel. Klein
maar fijn zullen we maar zeggen.

RING BAIT SWIVEL 24
Ook deze wartel is zeer klein (7mm lang), echter nu voorzien van een extra ring. Deze ring past over
de weerhaak en dus direct op de haaksteel van uw karperhaak. Ideaal om een Blow Out te creëren.
Uw aas kan bevestigd worden middels baitbands, baitflos en/of fluoro
carbon. De stoppers om deze wartel op uw haaksteel in positie te
houden vind u op pag 99.

creër
een

BLOW
OUT!

artikel no.

omschrijving		

			

maat		

23090		
23091		

PB Products Bait Swivel				
PB Products Ring Bait Swivel			

24		
24		

9 4 		
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aantal

prijs

15 stuks
10 stuks

€ 4,49
€ 4,49

BAIT SWIVELS & RIG RINGS

PB PRODUCTS

RIG RINGS

			
Kleine ringetjes voor op de onderlijn of haak. Uitgevoerd in een matte coating waardoor het ringetje zeer
mooi en glad is afgewerkt. Hiermee glijden de ringen zeer mooi over de haaksteel of D-rig. Daarnaast zorgt deze matte coating ervoor dat de Rig Ring minder goed
zichtbaar is onder water. Deze Rig Rings zijn perfect te
gebruiken bij Anti-Eject rigs, D-rigs, Chod-Rigs en
natuurlijk ook voor de Hinged Stiff rigs. De
Rig Rings Small hebben een diameter
van 3mm terwijl de Rig Rings Medium
een diameter van 3.7mm hebben.

Eigenschappen:
>> zeer gladde afwerking
>> gladde en matte coating
>> oersterk
>> in 3mm & 3,7mm diameter verkrijgbaar
>> uit één stuk vervaardigd

artikel no.

omschrijving			

type

23100		
23101		

PB Products Rig Rings		
PB Products Rig Rings		

Small
Medium

diameter

aantal

prijs

3mm
3,7mm

15 stuks
15 stuks

€3,79
€3,79
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PB PRODUCTS

BAIT SCREW 360 0

De Baitscrew is geen onbekende in de karperwereld. Echter hebben we deze Screw voorzien van
een kleine maat 24 wartel. Op deze manier kan het aas 360 graden draaien ten opzichte van de
haak. Hierdoor kan de haak dus ook weerstandloos draaien onder het aas.
Zodoende is uw presentatie zeer flexibel en aanpasbaar aan
het aasgedrag van de karper. Voorzichtig of grof; de inhaking
is optimaal. Daarnaast is de Baitscrew dé manier om uw aas
eenvoudig en snel te monteren. Draai de screw in uw
aas en hoppa….vast! Geen naalden en stoppers
meer nodig. De Baitscrew 360 is ideaal voor
Chod-Rigs, D-Rigs of gemonteerd aan het
einde van uw hair.
o

360

Eigenschappen:
>> aas kan 360 graden draaien t.o.v. de haak
>> zeer eenvoudig om aas te monteren
>> haak draait weerstandloos onder aas
>> in drie kleuren verkrijgbaar
>> perfect voor Chod-Rigs, D-Rigs en Hinged Stiff Rigs
artikel no.

omschrijving		

kleur			

aantal

prijs

20400		
20401		
20402		

PB Products Bait Screw 360
PB Products Bait Screw 360
PB Products Bait Screw 360

Transparant (Clear)
Zwart (Black)		
Rood (Red)		

10 stuks
10 stuks
10 stuks

€ 5,99
€ 5,99
€ 5,99

9 6 		
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BAIT SCREWS

PB PRODUCTS

RING BAIT SCREW 360 0

			
De Ring Bait Screws zijn voorzien van een maat 24 wartel met een ruime, extra ring. Deze ring
maakt het mogelijk om deze Bait Screw direct over de haakpunt en weerhaak op de haaksteel te
schuiven. Een zeer eenvoudige en effectieve manier om snel en goed uw
aas te monteren. De Ring op de haaksteel creëert een Blow-Out type
rig; als de karper het aas uitspuugt zal de haak in positie blijven
en het aas over de steel naar buiten worden “geblazen”. De
punt van de haak blijft dus binnen! Draai uw aas op de
Bait Screw en u zult zien dat alles onafhankelijk
van elkaar 360 graden draait. Uw aas t.o.v.
uw haak en uw haak t.o.v. uw aas. Een
zeer delicate presentatie.
o

360

Eigenschappen:
>> aas kan 360 graden draaien t.o.v. de haak
>> zeer eenvoudig om aas te monteren
>> haak draait weerstandloos onder aas
>> in drie kleuren verkrijgbaar
>> perfect om direct op haaksteel te schuiven
artikel no.

omschrijving		

kleur			

aantal

prijs

20420		
20421		
20422		

PB Products Ring Bait Screw 360
PB Products Ring Bait Screw 360
PB Products Ring Bait Screw 360

Transparant (Clear)
Zwart (Black)		
Rood (Red)		

10 stuks
10 stuks
10 stuks

€ 7,49
€ 7,49
€ 7,49
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PB PRODUCTS

X-STRONG BAIT BANDS

Deze X-Strong Bait Bands doen wat ze moeten doen. Ze zijn sterk en goed elastisch. Men kan zien
dat de PB Products Bait Bands de originele elastiek kleur bevatten waaruit blijkt dat dit de optimale
kwaliteit in elastiek is. Zodra we elastiek gaan kleuren of meer transparant
gaan maken, zal dit ten koste van de kwaliteit gaan. Duurzaamheid,
kracht en elasticiteit is op deze manier optimaal. Iets wat bij
het merk PB Products past. De X-Strong Bait Bands zijn
verpakt per 25 stuks in een blister en hebben een
diameter van 8mm uitwendig en 7mm inwendig.
Ideaal om aas te bevestigen op Rig Rings
(pag. 95) of op de Bait Swivels (pag. 94) Deze
Bait Bands trek je makkelijk door het aas met een
boilienaald zonder dat ze knappen of scheuren.

Eigenschappen:
>> zeer sterk
>> goed elastisch
>> duurzaam
>> perfect voor Rig Rings en Bait Swivels
>> per 25 stuks verpakt
artikel no.

omschrijving		

27105		

PB Products X-Strong Bait Bands 				

9 8 		
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aantal

prijs

25 stuks

€ 2,99

BAIT BANDS & HOOKBEADS

PB PRODUCTS

EASY-ON OVAL HOOK BEADS

			
Alles wordt al in de productnaam vermeld, deze ovale beads passen zeer goed op uw haaksteel.
Door de juiste elasticiteit en de juiste diameter doorvoer in de kraal, kunt u ook nog eens alles zeer
eenvoudig monteren. Deze Hookbeads zijn uitermate geschikt om uw
Rig Ring, Ring Bait Screw of Ring Bait Swivel te positioneren.
Het Blow-Out effect is nog nooit zo goed en eenvoudig te
vervaardigen geweest. Daarnaast zijn de Easy-On Oval
Hook Beads ook nog eens in de DBF (Dull Black Finish)
kleur uitgevoerd, net als de karperhaken zelf.

makkelijke
montage!

Eigenschappen:
>> zeer mooie afwerking
>> fijne montage
>> sterk en duurzaam
>> blijven goed op haaksteel zitten
>> makkelijk te monteren
artikel no.

omschrijving		

				

28655		

PB Products Easy On Oval Hook Beads 			

aantal

prijs

30 stuks

€ 3,99
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PB PRODUCTS

HOOK SILICONE

De PB Products Hook Silicone is sterk, goed elastisch en zelf op de juiste lengte te knippen. Met
deze hooksilicone kunt u de positie bepalen waar u de hair de haakbocht zou willen laten “verlaten”.
Daarnaast zal de Siliconen tube tijdens de dril netjeS meeglijden richting
het haakoog om daarmee schade aan hair of uitscheuren van de
Hook Silicone te voorkomen. De wanddikte van 0,5mm
zorgt ook nog eens dat deze Hook Silicone niet
onder de aligner schuift, mits deze op de haak
gemonteerd zit en het geheel na een
aanbeet weer netjes in positie
kan worden gebracht. De donkergrijze, vrij matte kleur is gelijk aan de kleur
van de PB Products haken waardoor alles goed
Eigenschappen:
gecamoufleerd is.
>> zeer sterk
>> uitermate duurzaam
>> kleur vrijwel gelijk aan karperhaak
>> 0,5mm wanddikte
>> 0,5mm doorvoer
>> 1 meter lengte
stap 1

stap 4

stap 2

stap 5

stap 3

stap 6

artikel no.

omschrijving		

28650		

PB Products Hook Silicone

1 0 0 		

PB PRODUCTS 2017

>> DBF (Dull Black Finish)

stap 7

lengte

diameter

wanddikte

kleur

prijs

1m

0,5mm

0,5mm

DBF

€ 3,99

Spiegeltje, spiegeltje…………..
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PB PRODUCTS

LINE ALIGNER RIG

Een rig die het best tot zijn recht komt tijdens “standaard” situaties of bij het vissen tegen obstakels.
Door de gemiddelde lengte en juiste Short Shank Aligner in combinatie met een Jungle Hook,
behoort deze rig absoluut tot onze eerste keus wanneer we uitpakken op wateren waar
de karpers niet zo vaak zijn belaagd. Geknoopt met ons zeer soepele Chameleon
en voorzien van Swivel 8 waarop een Anti Tangle Sleeve zit. Hierdoor voelt
de onderlijn zeer soepel aan en zal de aaspresentatie zeer natuurlijk
overkomen op een karper. De ijzersterke Jungle Hook i.c.m de
Short Shank Aligner is ook perfect in te zetten voor de
obstakel visserij. Deze Jungle Hook prikt namelijk
direct juist in het vlees, de harde onderlip.
Dat is de plek waarmee je een karper
kan blokken en keren zonder
bekschade, weg van
de obstakels!

De kleurindicatie van de Line Aligner Rig verpakking is GRIJS

Eigenschappen:
>> swivel maat 8
>> Chameleon 25lb
>> Short Shank Aligner
>> Anti Tangle Sleeve
artikel no.

omschrijving		

25000		
25001		
25002		

PB Products Line Aligner Rig
PB Products Line Aligner Rig
PB Products Line Aligner Rig

1 0 2 		
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haakmaat
4
6
8

onderlijnmateriaal

haakmodel

prijs

Chameleon 25lb
Chameleon 25lb
Chameleon 25lb

Jungle Hook
Jungle Hook
Jungle Hook

€ 2,49
€ 2,49
€ 2,49

KARPER ONDERLIJNEN

PB PRODUCTS

D-RIG

		
Een rig waar zelfs de sluwste karpers moeite mee hebben. Door de combinatie van een Curvedachtige haak, de Anti Eject Hook en een Rig ringetje op de D-lus, zal deze rig zeer snel prikken.
Het aas zal bij het “inzuigen” van de karper naar de haakbocht worden gezogen.
Eénmaal in de mond zal de karper zich van de haak willen ontdoen en het
geheel naar buiten willen spugen. Het aas zal nu door het ringetje
richting de uitgang van de bek worden gespuugd, terwijl de
haak goed in positie komt en blijft. De Anti Eject prikt
en in paniek zal de vis wegschieten. De run is daar
en de dril kan beginnen. Als extra bezit de
D-rig de Speed Swivel 8 voorzien
past op
van Anti Tangle Sleeve.
Silk Ray
Hierdoor past deze rig
Hit & Run
direct op de Silk
Leaders
Ray Hit & Run
Leaders (pag 57).
D-Rigs zijn geknoopt met Jelly
Wire 25lb waarvan het eerste gedeelte is “gestript” en dus een combi rig met D-rig Anti Eject ontstaat.
De kleurindicatie van de D-Rig verpakking is ORANJE

Eigenschappen:
>> Speed Swivel maat 8
>> Jelly Wire 25lb
>> krimpkous op haakoog
>> Anti Tangle Sleeve
artikel no.

omschrijving

25030		
25031		

PB Products D-Rig
PB Products D-Rig

haakmaat
4
6

onderlijnmateriaal
Jelly Wire 25lb
Jelly Wire 25lb

haakmodel

prijs

Anti Eject Hook
Anti Eject Hook

€ 2,49
€ 2,49
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PB PRODUCTS COMBI RIG
SOFT COATED			
Een klassieke onderlijn geschikt voor de meest uiteenlopende situaties. Door gebruik te maken
van het Jelly Wire onderlijnmateriaal hebben we ervoor gezorgd dat de rig zeer natuurlijk aanvoelt en ook nog eens over goede anti tangle eigenschappen beschikt. Hierdoor kan
deze rig op veel wateren worden ingezet. De Combi Rig Soft Coated zegt het al.
Een deel voor de haak is coatingvrij gemaakt voor een natuurlijke presentatie
terwijl ongeveer 2/3 z’n coating behoudt. Op de Combi Rig is een
Super Strong haak geknoopt die voorzien is van een Short
Shank Aligner. Hierdoor prikt deze Combi zeer snel.
Ook de Combi Rig Soft Coated is voorzien
van Speed Swivel en Anti Tangle Sleeve.
geschikt
Kortom, goede materialen, passend
voor alle
op alle PB Products systemen
PB
Products
en perfect geknoopt.

Systemen!

De kleurindicatie van de Combi Rig Soft Cotead verpakking is ROOD

Eigenschappen:
>> Jelly Wire 25lb
>> Speed Swivel 8
>> Anti Tangle Sleeve
>> Short Shank Aligner
>> Super Strong Hook
artikel no.

omschrijving		

25010		
25011		
25012		

PB Products Combi Rig Soft. C.
PB Products Combi Rig Soft. C.
PB Products Combi Rig Soft. C.

1 0 4 		
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haakmaat
4
6
8

onderlijn
Jelly Wire 25lb
Jelly Wire 25lb
Jelly Wire 25lb

haakmodel
Super Strong Hook
Super Strong Hook
Super Strong Hook

prijs
€ 2,49
€ 2,49
€ 2,49

KARPER ONDERLIJNEN

PB PRODUCTS

COMBI RIG

			 STIFF COATED
		
Een onderlijn met een kleine wijziging ten opzichte van de Combi Rig Soft. Deze Combi Rig is geknoopt
met het zeer stijve Skinless en daardoor meer geschikt voor verre worpen en voor voorzichtiger azende
karpers. Het zeer stijve Skinless onderlijnmateriaal zorgt tijdens aasopname voor
flink wat meer druk op de haakpunt. Skinless “buigt” namelijk met een lichte
spanning. Deze spanning zorgt voor extra haakdruk in de bek.
Een effectieve Stiff Combi Rig door Skinless voor 1/3 te
strippen. De coating is zo stijf dat een combi geknoopt
met fluo carbon en braid geen betere werking
hebben. Ook de Combi Rig Stiff Coated is
voorzien van Speed Swivel en
Anti Tangle Sleeve. Een
rig die door de
stijve Skinless
zeer moelijk
in de war te
werpen is. De
Skinless is een perfect afhouder, ook tijdens het landen van de rig op de bodem “duwt” deze Skinless
het aas echt weg van het lood. Zelf knoopt u ‘m niet beter!
De kleurindicatie van de Combi Rig Stiff Cotead verpakking is GEEL

Eigenschappen:
>> Skinless 25lb
>> Speed Swivel 8
>> Anti Tangle Sleeve
>> Short Shank Aligner
>> Super Strong Hook
artikel no.

omschrijving

haakmaat

25020		
25021		
25022		

PB Products Combi Rig Stiff C.
PB Products Combi Rig Stiff C.
PB Products Combi Rig Stiff C.

4
6
8

onderlijn

haakmodel

prijs

Skinless 25lb
Skinless 25lb
Skinless 25lb

Super Strong Hook
Super Strong Hook
Super Strong Hook

€ 2,49
€ 2,49
€ 2,49
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PB PRODUCTS

KD-RIG

			
De KD-rig is een uitermate sluwe rig. Balanceer uw aas goed uit en deze komt perfect naar de haak
te liggen. De haak ligt plat op de bodem met het aas er half op/naast. Hierdoor valt de haak weinig
op. Bij aasopname zit deze ook razendsnel in de bek van de karper en door de zeer sterke
Curve van de Curved KD-Hook zal de vis supersnel geprikt worden. Geen krimpkous en aligners meer nodig. De presentatie wordt dus erg subtiel en
dat is net het verschil op dressuurwateren. De KD-rig is voorzien
van Speed Swivel 8 i.c.m. een Anti Tangle Sleeve. Het geheel
is geknoopt met Jelly Wire 25lb en zeer, zeer betrouwbaar daardoor. Zet ‘m eens in en u zult het merken.

De kleurindicatie op de KD-rig verpakking is PAARS

Eigenschappen:
>> Jelly Wire 25lb
>> Curved KD-Hook
>> Speed Swivel 8
>> Anti Tangle Sleeve
artikel no.

omschrijving		

25040		
25041		
25042		

PB Products KD-Rig
PB Products KD-Rig
PB Products KD-Rig

1 0 6 		
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haakmaat
4
6
8

onderlijn

haakmodel

prijs

Jelly Wire 25lb
Jelly Wire 25lb
Jelly Wire 25lb

Curved KD Hook
Curved KD Hook
Curved KD Hook

€ 2,49
€ 2,49
€ 2,49

KARPER ONDERLIJNEN

PB PRODUCTS

ANTI BLOW OUT RIG

			
		
De Anti Blow-Out Rig is uitermate geschikt voor het vissen in de koudere periodes of wanneer de
vissen zich moeizaam verplaatsen. Ook de voorzichtig azende karpers zullen de Anti Blow-Out rig
niet waarderen. Meerdere details zorgen ervoor dat de Anti Blow-Out zeer snel en
makkelijk prikt. Ten eerste natuurlijk de Long Shank Hook. Deze prikt zeer
snel door de lange steel waaraan ook nog eens een Long Shank
Aligner zit gemonteerd. Hierdoor valt de haakpunt nog
sneller naar beneden. Tweede detail is de Rig Ring
op de steel waaraan de hair geknoopt zit. Bij
spugen zal het aas via de ring naar
voor
voorzichtig
buiten worden gespuugd maar
azende
blijft de haakpunt
karpers!
binnen in de
bek. Prik,
en vast. Test
deze Anti BlowOut rig maar eens
op uw hand. Zie en voel! Ook deze rig is voorzien van Speed Swivel 8 i.c.m. Anti Tangle Sleeve en
natuurlijk geknoopt met het zeer betrouwbare Jelly Wire 25lb.
De kleurindicatie van de Anti Blow-Out Rig verpakking is WIT

Eigenschappen:
>> Jelly Wire 25lb
>> Long Shank Hook
>> Long Shank Aligner
>> Speed Swivel 8
>> Anti Tangle Sleeve
artikel no.

omschrijving

haakmaat

25070		
25071		
25072		

PB Products Anti Blow-Out Rig
PB Products Anti Blow-Out Rig
PB Products Anti Blow-Out Rig

4
6
8

onderlijn

haakmodel

prijs

Jelly Wire 25lb
Jelly Wire 25lb
Jelly Wire 25lb

Long Shank Hook
Long Shank Hook
Long Shank Hook

€ 2,99
€ 2,99
€ 2,99
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PB PRODUCTS

SHOT-ON THE HOOK RIG

			
De Shot-on the Hook rig is een onderlijn voorzien van een extra gewichtje aan de haak. Hierdoor
valt de haakpunt veel sneller en agressiever naar beneden waardoor de haak dus sneller en ook beter
prikt. Vooral op wateren waar de karpers het klappen van de zweep inmiddels kennen
is de Shot-on the Hook rig een middel om meer vissen te vangen. Tevens kan
door dit extra gewichtje op de punt een pop-up presentatie ook totaal
anders worden aangeboden. De haakpositie kan hier veel
scherper door de Shot-on the hook bead. Deze Rig is
geknoopt met Jelly Wire 25lb, bezit de uitermate
goede Anti Eject Hook met gemonteerde
Long Shank Aligner. Op de haakbocht
zit een Shot-on the hook bead
(pag 52) gemonteerd.
Natuurlijk is ook
deze onderlijn van
Speed Swivel 8 i.c.m.
Anti Tangle Sleeve voorzien.
Deze rig is een uitkomst voor dressuurwateren!

De kleurindicatie van de Shot-on the Hook Rig verpakking is GROEN

Eigenschappen:
>> Jelly Wire 25lb
>> Shot-on the Hook Bead
>> Anti Eject Hook
>> Long Shank Aligner
>> Speed Swivel 8
>> Anti Tangle Sleeve
artikel no.

omschrijving		

25080		
25081		
25082		

Shot-on the Hook Rig
Shot-on the Hook Rig
Shot-on the Hook Rig

1 0 8 		

haakmaat
4
6
8
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onderlijn

Jelly Wire 25lb
Jelly Wire 25lb
Jelly Wire 25lb

haakmodel

Anti Eject Hook
Anti Eject Hook
Anti Eject Hook

prijs
€ 3,49
€ 3,49
€ 3,49

KARPER ONDERLIJNEN

PB PRODUCTS

BUNGY RIG

			
		
Een ingenieuze rig om schuwe karpers mee te verleiden. De PB Products Bungy Rig. Wat maakt
deze rig nu zo speciaal? Karpers op zwaar bevist water zijn bekend met het feit dat sommige
aasjes na opname een haakprik tot gevolg hebben. Deze karpers “spelen” met het
aas. Ze nemen het langzaam op en al snel voelen ze de strekking van de
onderlijn. Deze gaat plotseling en snel. Met de Bungy Rig is dat
niet het geval. De onderlijn strekt zich minder plotseling
(het elastiek rekt namelijk mee) en op het moment
dat de Armabraid in het elastiek zich strekt
schiet de haakpunt naar binnen. Te laat,
goed
rekbaar
en na de aasopname kan een
door het
karper de haak die op
elastiek!
deze onderlijn zit
moeilijk kwijt
omdat het Bungy
Elastic (pag 113) zeer
veel tegendruk creëert op
de haakpunt. Hierdoor zal de karper in paniek raken en er uiteindelijk vandoor gaan met een
bloedrun tot gevolg.
De kleurindicatie op de Bungy Rig verpakking is LICHTBLAUW

Eigenschappen:
>> Armabraid 25lb
>> Bungy Oval Rig Ring
>> Bungy Elastic
>> Swivel 8
>> Anti Eject Hook
>> Short Shank Aligner
artikel no.

omschrijving

25050		
25051		
25052		

PB Products Bungy Rig
PB Products Bungy Rig
PB Products Bungy Rig

haakmaat
4
6
8

onderlijn

haakmodel

prijs

Armabraid 25lb
Armabraid 25lb
Armabraid 25lb

Anti Eject Hook
Anti Eject Hook
Anti Eject Hook

€ 3,49
€ 3,49
€ 3,49
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PB PRODUCTS

CHOD RIGS

			
Een perfecte kant en klare Chod rig. Deze chod rigs (2 per verpakking) zijn geknoopt met 100%
fluoro carbon lijn (de Ghost Butterfly) en voorzien van de PB Products Chod haak. Een haak met
een rechte punt, deze prikt dus een stuk sneller wat tijdens het vissen met de Chod wel
een “must” is. De rigs zijn met de 27lb Ghost Butterfly geknoopt en dat maakt
ze zeer betrouwbaar. Deze Ghost Butterfly is naar eigen inzicht te “curven”.
Tevens is deze lijn zeer knoopvast. De PB Products Chod Rigs
zijn voorzien van de Chod Rig Swivel en passen dus direct
op de Sliding Naked Chod Bead 0,75g. Daarnaast is
de Bait Swivel 24 op de D-rig gemonteerd
voor de perfecte montage van uw aas.

De kleurindicatie van de Chod Rigs verpakking is PAARS/ORANJE

Eigenschappen:
>> past perfect op Sliding Naked Chod Bead 0,75g
>> Bait Swivel 24 gemonteerd op D-rig
>> Chod haak met rechte punt
>> Chod Ring-Swivel maat 11
>> 100% fluoro carbon lijn
>> 27lb Ghost Butterfly

artikel no.

omschrijving

25060		
25061		

Chod Rig
Chod Rig

1 1 0 		

haakmaat
6
8
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onderlijn
Ghost Butterfly 27lb
Ghost Butterfly 27lb

haakmodel

aantal

prijs

Chod Hook
Chod Hook

2 stuks
2 stuks

€ 5,49
€ 5,49

RIGS & HAIRSTOPS

PB PRODUCTS

HAIR STOPS

			
		
PB Products heeft drie verschillende Hair Stops in het programma. De Hair Stops Normal, de Hair
Stops Combi en de Hair Stops Extensions. Wat is het verschil? De Normal bestaat uit twee rekjes
voorzien van de gewone aas stoppers. De Combi bestaat uit twee rekjes
waarbij een deel van de stoppers de normale versies zijn en
een deel van de stoppers middel “ extension” stoppers.
Deze zorgen ervoor dat het aas op dezelfde hair,
iets verder weg geplaatst wordt van de haak.
De Extension stoppers bevatten twee
rekjes met middel en lange
extension stoppers. Op deze manier
kan het aas nog verder (op dezelfde lengte
hair) van de haak worden geplaatst. Zie de drie
afbeeldingen waarbij de centimeter duidelijk de
verschillende afstanden van het aas t.o.v. de haak weergeven. En dat terwijl de hair dezelfde lengte heeft. Een groot
voordeel van de PB Products Hair Stops is dat ze met alle eenvoud van
het rekje af te “breken” zijn, snel en goed!

Eigenschappen:
>> goede matte camo kleur
>> stevig en sterk
>> in drie verschillende “lengtes” verkrijgbaar
>> twee rekjes per verpakking
>> makkelijk af te breken van het rekje
artikel no.

omschrijving

				

27000		
27001		
27002		

PB Products Hair Stops Normal
			
PB Products Hair Stops Combi Rack
		
PB Products Hair Stops Extension Combi Rack

aantal

prijs

2 rekjes
2 rekjes
2 rekjes

€ 3,79
€ 3,79
€ 3,79
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PB PRODUCTS

BAITSTOPS

			
De Baitstops zijn speciaal ontworpen voor extra stabiliteit van het haakaas op de hair. Door de
speciale vorm zitten de Baitstops strak gefixeerd op de hair. Ideaal wanneer je gebruik maakt van
meerdere aassoorten op één hair zoals enkele tijgernoten, een snowman
of de snow-woman en deze dan wilt fixeren. Daarnaast zijn de
Baitstops klein uitgevoerd, perfect afgewerkt en verkrijgbaar
in de uitvoering “clear” (transparant) waardoor ze bijna
niet opvallen. Ze zitten per 10 stuks op een
handige manier verpakt waardoor je de
Baitstops in 1 beweging op de hair kan schuiven.

Eigenschappen:
>> transparant en daardoor zeer onopvallend
>> sterk en stevig
>> top afgewerkt
>> houden uw aas goed gefixeerd op de hair
>> bij meerdere stuks op één hair blijft alles netjes in positie

artikel no.

omschrijving		

27100		

PB Products Baitstops			

1 1 2 		

PB PRODUCTS 2017

		

kleur		
transparant

aantal
10 stuks

prijs
€ 3,49

BAITSTOPS & BUNGY ITEMS

BUNGY OVAL RINGS
			 & BUNGY ELASTIC

PB PRODUCTS

BUNGY OVAL RINGS
Deze Bungy Oval Rings maken het knopen van een Bungy rig een stuk eenvoudiger. Plaats na het
monteren van haak en aligner/krimpkous een Oval Ring op uw onderlijn en draai uw onderlijn twee
keer door de ring. Daarna de onderlijn door het Bungy elastic halen en
weer een Oval Ring monteren waardoor u weer twee keer uw
onderlijn haalt. Monteer de wartel. Nu kunt u het elastiek aan
beide kanten over de Oval Ring heen schuiven waardoor
u het Bungy effect creëert. De Oval Rings zijn altijd
te verschuiven op spanning c.q. lengte te
variëren.

BUNGY ELASTIC
Een uitermate fijn uitgevoerde siliconen tube met
een groot elastisch vermogen, die gebruikt wordt
voor het vervaardigen van de zeer effectieve Bungy
Rig. Dit elastiek is mooi slank, sterk en duurzaam.
Verpakt per 1,5 meter in een verpakking.
artikel no.

omschrijving

diameter

28603		
28600		

PB Products Bungy Oval Rig Rings
PB Products Bungy Elastic

0,7mm

aantal
20 stuks

lengte

prijs

1,5m

€ 4,99
€ 4,59
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PB PRODUCTS

SINKING RIG TUBE

			
Een multifunctioneel product dat door PB Products wordt geleverd in natuurlijke kleuren om
zoveel mogelijk weg te vallen tegen de verschillende bodemkleuren en structuren. In het verleden
werd dit product alleen maar gebruikt om tijdens het inwerpen het in
de war draaien van de rig tegen te gaan. Inmiddels weten vele
karpervissers dat een goede Rig Tube nog een paar
belangrijke kwaliteiten bevat. Zo voorkomt Rig
Tube dat de snaarstrakke lijn tijdens het
drillen achter de schubben van de
vis blijft hangen en de karper vervolgens
onherstelbaar beschadigd. Daarnaast kan de
tube ook een onmisbare schakel van een helicopter
montage zijn. Om ervoor te zorgen dat een stuk Rig Tube
(vooral een stuk langer dan 40 cm) altijd strak op de bodem blijft
liggen, raden wij aan om hier en daar een klein stukje Putty om de tube te kneden. Doe je dit niet,
dan zouden minuscule luchtbelletjes in de Rig Tube ervoor kunnen zorgen dat deze iets van de
bodem af komt te staan. Dit omhoog staan kan op zwaar bevist water vissen afschrikken. Voor het
gebruik altijd even de Tube strekken. Dat gaat het beste door de Rig tube een paar keer tussen je
vingers door te halen.

Bekijk het filmpje op:
https://www.youtube.com/watch?v=uD0iAqvopeM

Eigenschappen:
>> sterk en flexibel
>> zeer eenvoudig lijn door te voeren
>> 2 meter lengte in verpakking
>> zinkt goed bij kortere lengtes dan 40cm
>> 0,75mm diameter doorvoer
>> in drie kleuren verkrijgbaar
artikel no.

omschrijving		

20000		
20001		
20002		

PB Products Sinking Rig Tube
PB Products Sinking Rig Tube
PB Products Sinking Rig Tube

1 1 4 		
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lengte		
2m
2m
2m

		
		
		

diameter

kleur

prijs

0,75mm
0,75mm
0,75mm

Gravel
Silt
Weed

€ 3,49
€ 3,49
€ 3,49

TUBE & BEADS

PB PRODUCTS

SHOCKERBEADS		

Schockersystemen zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse visserij. De effectiviteit ervan
is enorm en daarom hebben wij besloten om een speciale kraal voor dit systeem te ontwikkelen.
Een combinatie van effectiviteit en visveiligheid heeft uiteindelijk
geresulteerd in een rubberkraal met een conische binnendiameter. Hierdoor kan de kraal worden vastgezet op een
Sinking rig tube en Leadcore en kan de kraal bij
een lijnbreuk toch over een eventuele
voorslagknoop heen schuiven. Ideaal
voor het gebruik van shockersystemen.
Deze Shockerbeads zijn zo elastisch dat
men de rig tube en leadcore met gemak van
deze kraal kan voorzien. Geen naald of ander
middel is daarvoor nodig. Tevens zorgt deze elasticiteit
ervoor dat de kraal stevig genoeg op de tube/leadcore zit
en er toch bij eventuele lijnbreuk af kan schuiven zodat de vis alles kwijt kan raken.

Eigenschappen:
>> passen perfect op rigtube en leadcore
>> sterk en goed elastisch
>> ideaal voor shocker systemen in welke vorm dan ook
>> conische binnendiameter waardoor de kraal goed borgt
artikel no.

omschrijving

27500		

PB Products Shocker Beads

			

aantal			

prijs

		

20 stuks			

€ 3,99
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PB PRODUCTS NEEDLES
GLOW IN THE DARK
Deze sterke boilie en aasnaalden zijn voorzien van een zeer stevig “luminous” handvat. Even
een felle lamp op het handvat houden en u zult zien dat deze handvatten enorm oplichten in het
donker. Op deze manier raakt u uw naald nimmer kwijt. Daarnaast bezit deze
serie een zeer ergonomisch handvat. Makkelijk vast te pakken en
eenvoudig door het aas te prikken. Er zijn drie verschillende versies.
Namelijk de Allround, de Baitlip en de langere Stringer naald.
U kunt op de afbeeldingen zien welke versie welke
naald heeft.

Baitlip Needle

Extra Strong Allround Needle

Eigenschappen:
>> lichtgevend handvat (glow in the dark)
>> zeer robuust en sterk
>> duurzaam
>> licht in gewicht
>> slank en compact
artikel no.

omschrijving		

28000		
28001		

PB Products Baitlip Needle						
PB Products Extra Strong Allround Needle					

1 1 6 		
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prijs
€ 4,99
€ 4,99

AASNAALDEN

PB PRODUCTS HEAVY STRINGER
GLOW IN THE DARK			

NEEDLE

		
Een uitermate stevige naald, die net even langer is dan zijn broertjes en speciaal gemaakt is voor
de vissers die veel met stringers en (bait)sticks werken. Deze Extra Heavy Stringer Needle wordt
door PB Products geleverd met een Glow in the Dark handvat, zodat deze
ook in het donker zeer gemakkelijk te vinden is. De naald is voorzien
van een goed clip systeem zodat het terugtrekken van de
naald door bijvoorbeeld PVA Mesh zeer eenvoudig is.

Eigenschappen:
>> glow in the dark handvat
>> zeer sterk en stevig
>> duurzaam
>> ergonisch handvat
>> extra lange naald
artikel no.

omschrijving

			

28002		

PB Products Extra Heavy Stringer Needle

lengte naald		

prijs

8,5cm			

€ 4,99
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PB PRODUCTS HIGH SPEED
GLOW IN THE DARK

DRILL

Ideaal boortje om harde aassoorten zoals gedroogde boilies, pellets of noten mee te boren. Door
de lange boor is het zelfs mogelijk om meerdere aasjes tegelijk te doorboren. Gemaakt van gehard
staal waardoor de boor vlijmscherp is en lang scherp blijft. De High Speed
Drill is voorzien van een dubbele groef waardoor deze twee keer zo
makkelijk en snel boort. Ook de High Speed Drill wordt
geleverd met een Glow in the Dark handvat, zodat
deze in het donker eenvoudig te vinden is.

Eigenschappen:
>> gehard staal
>> scherpe punt
>> dubbele groef
>> glow in the dark
artikel no.

omschrijving		

28020		

PB Products High Speed Drill						

1 1 8 		

PB PRODUCTS 2017

						

prijs
€ 6,49

“CAN YOU FEEL IT?”
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119

PB PRODUCTS

NEEDLES

ALLROUND NEEDLE & STRIPPER
Een stevige (boilie)naald en stripper om je gecoate lijn te strippen in één. Deze luxe naald is voorzien van een zeer ergonomisch handvat. Deze ligt perfect en zeer stabiel in de hand. Hierdoor
verminderd men de kans van het “uitschieten” van de naald in lichaamsdelen.
Het handvat is daarnaast voorzien van anti slip materiaal die comfortabel aanvoelt. Niet zomaar een handvat dus! Aan de
onderzijde van deze naald is een stripper
ingebouwd. Twee in één!
Wel zo makkelijk!

BAITLIP NEEDLE & STRIPPER
Ook deze Baitlip Needle & Stripper is op hetzelfde opvallende oranje handvat geplaatst. Hierdoor
is de naald makkelijk te vinden. Natuurlijk bevat dit handvat alle eigenschappen die bij de Allround
Needle en Stripper zijn omschreven. De Baitlip is voorzien van haakpunt met “klepje”
en natuurlijk ook hier de stripper aan de onderzijde van het handvat.

Eigenschappen:
>> voorzien van stripper
>> naald voorzien van punt (Allround)
>> naald voorzien van haakje en “klepje’ (Baitlip)
>> anti slip in het handvat, hierdoor ligt hij stevig in de hand
artikel no.

omschrijving		

28081		
28080		

PB Products Allround Needle & Stripper					
PB Products Baitlip Needle & Stripper					

1 2 0 		
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prijs
€ 6,49
€ 6,49

AASNAALDEN MET STRIPPER

PB PRODUCTS

NEEDLE & STRIPPER

			 STICKMIX-STRINGER
Een zeer lange naald voor het maken van stringers met PVA string of tape. Op deze naald kunnen
een flink aantal aasjes worden “geprikt”. Hierdoor kan in één keer een goede stringer worden
vervaardigd. Snel en eenvoudig. Daarnaast is deze naald door z’n
lengte perfect te gebruiken om bijvoorbeeld uw onderlijn door
een PVA Mesh Stickmix te trekken. Deze naald is immers
lang genoeg. Het “klepje” op de punt zorgt ervoor
dat bij het terugtrekken van de naald
er niets aan de naald blijft
“hangen” en alles netjes doorgetrokken kan worden. Ook deze naald
is voorzien van Stripper aan de onderzijde
van het handvat.

1

2

3

Eigenschappen:
>> extra lange naald
>> ergonomisch handvat
>> anti slip op handvat

5

4

>> stripper aan onderzijde handvat
>> perfect voor stringers en stickmix kousjes

artikel no.

omschrijving

				

28082		

PB Products Stickmix-Stringer Needle & Stripper		

lengte naald

prijs

11cm		

€ 6,49
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KNOT PULLER &
			 STRIPPER

PB PRODUCTS

Twee in één. Een “puller” én een stripper. Samengevoegd in één ergonomisch en comfortabel
handvat. Tevens zijn de plekken op het handvat waar druk op komt te staan tijdens het duwen of
trekken, voorzien van een zacht anti slip siliconen laagje. Dit maakt dat deze “puller”
stevig in de hand ligt. Comfort en functionaliteit ten top. De fel oranje
kleur maakt deze Knot Puller & Stripper zeer goed zichtbaar,
wat wel zo makkelijk is als u ‘m bijvoorbeeld in
het gras laat vallen. Een puller om uw
knopen goed aan te trekken en
een stripper om uw gecoate onderlijn
materiaal op een zeer eenvoudige manier
van de coating te kunnen ontdoen.

Eigenschappen:
>> ergonomisch handvat
>> voorzien van comfortabele anti-slip
>> ligt stevig in de hand
>> perfect om knopen mee aan te trekken
>> ideaal om coating van onderlijn materiaal te verwijderen

artikel no.

omschrijving		

28090		

PB Products Knot Puller & Stripper						

1 2 2 		
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prijs
€ 6,49

PULLER & PLIERS

PB PRODUCTS

CUTTER PLIERS

De PB Products Cutter Pliers. We brachten ‘m als eerste op de markt en nog steeds zit dit uitermate scherpe schaartje bij ons in het programma. Natuurlijk is dit de originele versie die we al
ruim 7 jaar geleden introduceerden en dat merk je. Scherper, duurzamer en
voorzien van dunnere snijbladen zijn de details waaraan je kunt zien
dat dit de juiste is. Een zeer handig stuk gereedschap waarbij
je zelfs de zachtste gevlochten lijnen zonder spanning kan
knippen. Dat zegt wel iets!

de
originele
versie!!!

Eigenschappen:
>> zeer scherp
>> knipt snel en makkelijk
>> duurzaam
>> de originele versie
artikel no.

omschrijving

						

28200		

PB Products Cutter Pliers							

prijs
€ 12,99
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PB PRODUCTS

SPLICING NEEDLE

Twee kleine naaldjes met een zeer dunne punt. Speciaal ontworpen voor het splicen van de PB
Products Downforce leadcore en de PB Products Silk Ray. Door de zeer dunne naaldjes is het
splicen kinderlijk eenvoudig geworden. Uitgevoerd in onze succesvolle
Glow in the Dark uitvoering waardoor de naald ook in het donker
goed zichtbaar is. Kijk op ons youtube kanaal en onze website
voor een uitgebreide uitleg over het splicen. Met deze
spelregels en dit naaldje zijn problemen als
brekende naaldjes voorgoed verleden tijd!
De naaldjes worden geleverd per 2 stuks
in een verpakking.

Bekijk het filmpje op:
https://www.youtube.com/watch?v=w5v8NuNfECo

Eigenschappen:
>> mooi dun naaldje
>> glow in the dark handvat
>> 2 stuks per verpakking
>> ideaal om Silk Ray of Downforce te splicen
artikel no.

omschrijving		

28010		

PB Products Splicing Needles			

1 2 4 		
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aantal			

prijs

2 stuks		

€ 5,49

THREADERS

PB PRODUCTS

SPLICING THREADER

			
		
Splicen wordt nu nog makkelijker. Met deze Splicing Threader is het voor veel karpervissers
makkelijker om Downforce Leadcore en/of Silk Ray te splicen. Door de ruitvorm van deze Threader
zet het materiaal iets uit wanneer het op deze Threader geschoven is,
hierdoor is het eenvoudiger om de lijn terug door de kern te halen
waardoor een knooploze lus ontstaat. Mooi afgewerkt en
oersterk. Daarnaast zijn deze threaders ook zeer goed
te gebruiken om lijn e.d. door wartels of haakogen
te halen. Wel zo makkelijk. Er zitten twee
Threaders in één verpakking.

Eigenschappen:
>> compact
>> materiaal wordt ruimer
>> makkelijker om de lijn terug
te trekken
>> werkt zeer eenvoudig
artikel no.

omschrijving

			

28011		

PB Products Splicing Threader

aantal per verpakking

			

2 stuks		

prijs
€ 4,99
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PB PRODUCTS

PVA STRING

Snel in het water oplosbaar gevlochten PVA draad om een stringer mee te maken. Een stringer
is een stukje PVA draad met daarop een aantal boilies of andere aasjes. De PVA draad zal op de
bodem snel oplossen zodat er om je haakaas ook een aantal losse
boilies of aasjes liggen. Dit zorgt voor meer volume en
aantrekkingskracht en geeft de vissen vertrouwen
alvorens ze het haakaas oppakken. Een ander
groot voordeel van een stringer is dat
deze vrijwel altijd voorkomt
dat de montage tijdens
het inwerpen in de war raakt.

gevlochten
en sterk!

Eigenschappen:
>> gevlochten en sterk
>> zeer soepel
>> erg sterk
>> op rol van 20 meter

artikel no.

omschrijving		

			

aantal meters		

29000		

PB Products PVA String				

20m		

1 2 6 		
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prijs
€ 7,99

PVA

PB PRODUCTS

PVA TAPE

			
Een product dat niet mag ontbreken in de tacklebox van een gespecialiseerde karpervisser. Dit
snel in het water oplosbare materiaal stelt je in staat om de boilie, hair en haak aan elkaar te fixeren
waardoor in de knoop raken tijdens het inwerpen onmogelijk is.
Daarnaast kan de PVA Tape perfect gebruikt worden
om de haakpunt mee af te schermen door de
tape om de haak te wikkelen. Op deze manier
kan men tijdens het “droppen” van het
aas of snel verschuiven van het
aas tijdens positioneren op
de bodem, geen vuil oppikken.
De PVA tape zal binnen enkele
minuten oplossen met een zeker 100%
schone haakpunt tot gevolg. Tevens is met
PVA Tape een stringer te vervaardigen waarbij het
aas los van elkaar blijft “hangen”.

Eigenschappen:
>> 20m op een rol
>> sterke tape
>> plakt goed
>> lost snel op
>> redelijk elastisch
>> makkelijk af te scheuren
artikel no.

omschrijving			

aantal meters

prijs

29001		

PB Products PVA Tape

20m

€ 4,99
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PB PRODUCTS

PVA BAGS

Snel in het water oplosbare PVA zakjes. Ideaal hulpmiddel om compact te voeren met centraal
het haakaas. PVA zakjes zijn het best te gebruiken in combinatie met een loodclip die gefixeerd
zit aan de swivel. Het grote volume van het zakje veroorzaakt tijdens het
neerkomen op de waterspiegel veel weerstand. Een normaal werkende
loodclip (die een swivel alleen maar klemt) kan deze druk niet
aan met als gevolg dat de clip tijdens het afzinken vaak
loskomt van de swivel. Wij raden dus aan om dit
product te gebruiken in combinatie met
een loodclip die de wartel (van de
onderlijn) fixeert. Er zitten 10 zakjes
in één verpakking.

Eigenschappen:
>> eenvoudig in gebruik
>> perfect om compact voer om het haakaas te creëren
>> 10 stuks per blister verpakking
>> lost snel op in water

artikel no.

omschrijving		

afmeting		

aantal			

prijs

29030		

PB Products PVA Bags

8,5x13cm		

10 stuks			

€ 4,99

1 2 8 		
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PVA

PVA SET ORIGINAL &
			 PVA MESH REFILL

PB PRODUCTS
PVA SET ORIGINAL

Een koker die voorzien is van een systeem dat de mogelijkheid beidt om laddervrije PVA
kous (met een maximale diameter van 50mm) te vullen met boiliekruim/grondvoer, maden
en wormen. Met behulp van de bijgeleverde “stamper” kunt u in no-time zeer compacte pva
zakjes maken. Deze komen vlakbij het haakaas te liggen, waardoor het haakaas beter te
vinden/attractiever is voor de karper. Om de inhoud van dit zakje nog iets extra’s mee te
geven kunnen er attractoren op oliebasis worden toegevoegd. Door je rig/haak vast te maken
aan de PVA kous kun je er tijdens het inwerpen of neerleggen van je montage voor zorgen
dat de rig niet in de war raakt. Ook kunt u middels de Stickmix-Stringer Needle en Stripper
uw rig door de gehele kous heen rijgen/trekken. Als het zakje eenmaal in het water ligt zal
de PVA kous zeer snel oplossen.

SET!!!

PVA MESH REFILL
Daarnaast hebben we de fijnmazige laddervrije PVA kous, die je als
navullig voor de kokerset (Set Original) kan gebruiken. Schuif
deze “kous” van 5 meter lengte, over de binnenkoker van
de set en je hebt weer een keurig gevulde Set Original
waarbij de PVA mooi waterbestendig verpakt zit.

artikel no.

omschrijving			

29050		
29055 		

PB Products PVA Set Original
PB Products PVA Mesh Refill		

lengte		
5 meter op koker
5 meter			

prijs
€ 14,99
€ 8,99
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PVA SET STICK &
			 PVA MESH REFILL STICK

PB PRODUCTS

PVA SET STICK
Een koker die voorzien is van een systeem dat de mogelijkheid biedt om laddervrije PVA
kous (met een maximale diameter van 25mm) te vullen met boilies, maden, wormen en/of
grondvoer. Met behulp van de speciale smalle plastic koker en de speciale stamper kun je
zeer snel “voersticks” maken. Als de stick klaar is voor gebruik, wordt de gebruikte rig in de
lengterichting door de (aangestampte) stick heen gehaald met behulp van de Stickmix
Needle, hierna wordt de rig met speciaal vervaardigde lus aan een Speed Swivel of Multi
Link bevestigd. De verbinding met de Speed Swivel wordt vervolgens afgesloten met een
Anti Tangle Sleeve of Siliconen tube. Op deze manier zal het haakaas tijdens droppen of
uitwerpen niet in de war raken en zal na het oplossen van de PVA kous een attractief hoopje
aas bij het haakaas komen te liggen.

PVA MESH REFILL STICK
Deze fijnmazige PVA kous op spoel is een navulling voor op de PVA Set Stick.
Stroop deze “kous” op de binnenste tube in de koker en de PVA set is
weer klaar voor gebruik. Middels deze kokers is deze PVA kous
eenvoudig te vullen en daarnaast is het geheel ook nog
eens waterbestendig verpakt. Op een spoel zit 5
meter PVA kous.

artikel no.

omschrijving		

			

lengte			

prijs

29060		
29065		

PB Products PVA Set Stick				
PB Products PVA Mesh Refill Stick			

5m			
5m			

€ 13,49
€ 8,99

1 3 0 		
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PB PRODUCTS

T-SHIRT

Een uniek en modern T-shirt van het merk PB Products.
Dit T-shirt is vervaardigd van 100% katoen, in de
juiste kleurstelling groen en voorzien van mooi
afgewerkte details. Zoals u van PB Products
gewend bent is dit T-Shirt zeer goed gestikt
en is deze op de juiste manier afgewerkt. De
geborduurde logo’s zijn prachtig en
zorgvuldig geplaatst. Daarnaast bezit
één mouw een leuke logo print.

op
=
op!

artikel no.

omschrijving

		

29801		
29802		
29803		
29804		

PB Products T-Shirt			
PB Products T-Shirt			
PB Products T-Shirt			
PB Products T-Shirt			

maat				
L		
XL		
XXL		
XXXL		

		
		
		
		

prijs
€ 19,99
€ 19,99
€ 19,99
€ 19,99
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KLEDING

PB PRODUCTS

BEANIE HAT

Een warme muts! Geen overbodige luxe tijdens vochtige
en koude nachten. Deze Beanie Hat is een one size,
fits all model. Met z’n fijne pasvorm, en comfortabele rek zit deze muts heerlijk. Voorzien
van een goed en sterk geborduurd PB
Products logo en sidelabel om de muts
een luxe uitstraling te geven. Natuurlijk
in de PB Products kleurstelling en
kwaliteit!

Eigenschappen:
>> heerlijk warm
>> één maat past iedereen
>> goede elasticiteit
>> zit zeer prettig

artikel no.

omschrijving

29950		

PB Products Beanie Hat		

		

maat				
one size fits all		

prijs
€ 9,99
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PB PRODUCTS

CARP FLOATS

Penvissen is fantastisch! Een actieve manier van vissen waarbij vaak op zicht wordt gevist. Zoeken
naar karpers! Een rimpeling op het water, een rietstengel die heen en weer geduwd wordt, alles
wat op karper kan wijzen wordt voorzichtig “aangeworpen”. Volgt er een
aanbeet dan is deze vaak explosief waarbij door de kort uitstaande
lijn direct van de molenspoel wordt getrokken bij de eerste runs
die de karper neemt na het aanslaan. Vissen zoals vissen
bedoelt is, mooi, jagend, direct contact met de vis.
Een prachtige visserij. Met deze serie dobbers kan
elke penvisser goed uit de voeten in veel situaties.
Kies het model wat bij uw visserij past en geniet!

leverbaar
september
2017

26000

artikel no.

omschrijving		

26000		
26002		
26004		
26006		
26008		

PB Products Carp Float Short Antenna
PB Products Carp Float Medium Antenna
PB Products Carp Float Long Antenna
PB Products Carp Float Long Antenna
PB Products Carp Float Pencil		

1 3 4 		
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26002

26004

26006

lengte		

drijfvermogen

12cm		
13cm		
13,5cm		
19cm		
13cm		

1gr		
1gr		
0,75gr
0,75gr
0,75gr

26008

prijs
€ 3,49
€ 3,49
€ 3,49
€ 3,49
€ 3,49

PENVISSEN

PB PRODUCTS

FLOAT STOPS

Een stopper is een stopper. Dat klopt. Maar er zit zeker verschil in stevigheid, duurzaamheid,
eenvoud van montage en grip op de lijn. Allemaal punten waar we naar hebben gekeken
en waarbij we zeker van willen zijn dat wanneer u lekker aan het “pennen” bent
uw montage goed op diepte blijft en u niet elke keer opnieuw de stopper op
diepte moet schuiven omdat deze niet goed op de lijn blijft zitten. Of dat u
na een dril van een mooie karper opnieuw moet optuigen omdat uw
stopper van de lijn gescheurd is. Vandaar deze
stevige stoppers. Eenvoudig op een houdertje
zodat ze makkelijk in uw tacklebox te vinden
zijn en ook nog eens zeer simpel op uw lijn
leverbaar
gemonteerd kunnen worden. Elke houder
september
bevat 9 stuks stoppers die mooi afgerond en glad
2017
afgewerkt zijn.

Eigenschappen:
>> sterk
>> goede grip op lijn
>> glad afgewerkt
>> netjes afgerond
>> eenvoudig te monteren

artikel no.

omschrijving			

aantal		

prijs

26300		

PB Products Float Stops		

9 stuks		

€ 3,49
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GOEDE VANGSTEN!

1 3 6 		
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