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Sonik NCT hengels zijn vervaardigd met behulp van een 

exclusieve mix van nano carbonvezels en dat resulteert in 

een ongelooflijke slanke hengel die ultralicht van gewicht 

is en uitzonderlijk krachtig. Het verbazingwekkende snel-

le herstel van de blank elimineert vrijwel alle ‘zwabber’ na 

een worp en dat resulteert in verdere en meer nauwkeu-

rige worpen. In de juiste handen 

zullen deze hengels extreem verre 

afstanden bereiken, terwijl ze toch 

een gevoelige top behouden voor 

het veilig afdrillen van vissen on-

der de top.

De kwaliteit van de hengel is zeer 

goed en afwerking is prachtig. Er 

wordt gebruik gemaakt van licht-

gewicht SiC geleideogen, een 

custom Sonik reelhouder met ge-

ventileerde kragen en blauwe ac-

centen die overeenkomen met de 

metallic blauwe wikkelingen. De 

afwerking is discreet en dat resul-

teert in een hengel die klasse uit-

straalt.

Kenmerken van  
de NCT hengels:
•  Nano Carbon Technologie car-

bon blanks met ongelooflijke 

kracht-gewichtverhouding.

•  Geschikt voor het werpen van 

extreem verre afstanden.

•  Verbazingwekkend snel herstel 

na de worp waardoor ‘zwabber’ 

wordt geëlimineerd.

•  Lichtgewicht SiC geleideogen 

met 50 millimeter startoog.

•  Custom Sonik grafiet reelhouder 

met geventileerde kragen.

•  Sonik laser gegraveerde cone.

De NCT hengel heeft een 50 millimeter startoog, maar 

voor de Benelux zal er een versie komen met een 40 mil-

limeter startoog (testcurve 2,75 lbs). Op het moment van 

dit schrijven is de NCT karperhengel nog in testfase. Van-

daar dat de definitieve versie van de hengel kan verschil-

len van de uitvoering zoals die is te zien op de foto. Op 

Carp Zwolle zullen de hengels te zien zijn in de stand van 

Wout van Leeuwen. Vanaf medio maart zijn de Sonik NCT 

hengels te koop bij de dealers.

Websites: www.soniksports.com & www.wildcatch.nl

Tot de horizon en nog verder... Langverwacht en uitvoerig getest, staat 
de nieuwe Sonik NCT (Nano Carbon Technologie) range klaar om de 
wereld te veroveren. Carbon nanotubes worden steeds vaker industrieel 
toegepast. Branches zoals de lucht- en ruimtevaart, scheepvaart, au-
tomotive en spoorwegvervoer maken er graag gebruik van. De kracht-
gewichtverhouding is ongelofelijk en de impactweerstand is erg hoog.
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Wil jij een

SoNik NCT  
karperheNgel   

wiNNeN?
Beantwoord dan de volgende vraag en maak kans op 

een Sonik NCT karperhengel.

Met behulp van welke techniek is  
de NCT karperhengel ontwikkeld?

Stuur het antwoord op naar info@spiegelmagazine.nl, 

onder vermelding van ‘Sonik prijsvraag’. Onder de 

juiste inzenders wordt een Sonik NCT hengel verloot 

ter waarde van ruim € 300,-.

 uitsluitend abonnees van Spiegel Magazine let op! kunnen deelnemen aan deze prijsvraag.


