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Sinds enige tijd begeeft Sonik zich op de molenmarkt en 

niet zonder succes. Recentelijk werd de Tournos big pit 

molen gelanceerd, maar nu heeft Sonik zichzelf overtrof-

fen met de mediumgrote 6000 FS. Deze zeer betaalbare 

freespool molen is uitgerust met een robuuste zwarte mo-

lenbeugel en een opvallend goed werkend slipsysteem. 

Tot de standaarduitrusting behoort ook een extra molen-

spoel. De 6000 FS is voor slechts € 59,95 verkrijgbaar bij 

de Sonik dealers.

Meer kenmerken van de FS:

- 6+1 kogellagers

- Robuuste composiet molenhuis en rotor

- Geleverd met extra grafieten molenspoel

- Uitgebalanceerde rotor

- Uitgebalanceerde dubbele hendel 

- Titanium gecoate lijnroller 

- Robuuste zwarte molenbeugel

- Freespool vrijloopsysteem

- Zeer nauwkeurig af te stellen slip

Ook kunnen we melden dat nie-

mand minder dan Piet Vogel is 

toegetreden tot het team van con-

sultants. Naast de promotie van 

het merk, zal Piet meewerken aan 

de ontwikkeling 

en uitbreiding 

van het pakket 

hengels en mo-

lens.

Achter de scher-

men wordt druk 

gewerkt aan en-

kele interessante 

nieuwe projec-

ten. Wil je op de 

hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, meld je dan 

aan voor de nieuwsbrief op www.soniksports.com. Voor 

de laatste nieuwtjes kun je ook kijken op de 

website van 

Wild Catch: 

www.wildcatch.nl.

In de afgelopen drie jaren heeft Sonik zich geprofileerd als een merk met een ongelofelijk goede prijs-kwali-
teitverhouding. Het merk slaat aan bij het grote publiek omdat de producten zijn ontwikkeld op basis van de 
wensen en behoeften van karpervissers uit Nederland en België.
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Wil jij
twEE SONIK 6000 FS 

mOLENS

wINNEN?
Beantwoord dan de volgende prijsvraag:

Wat zijn de namen van de werpmolens die 
Sonik op de markt heeft gebracht?

Stuur het antwoord, onder vermelding van Sonik 
prijsvraag, naar info@spiegelmagazine.nl en maak 
kans op de set van twee 6000 FS molens..

  

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


