DÉ FIELDTEST

Getest: Rebelcell HS
Ultimate XL pakket
Dé Roofvis abonnee Edgar Zegers deed mee aan een ‘like & share’ actie op onze
Facebookpagina en werd prompt uitgekozen om de Rebelcell Ultimate XL accu die speciaal
bestemd is voor sportvissers uit te testen…

B

egin dit jaar begon mijn
‘oude accu’ nogal wat
kuren te vertonen. Ik
merkte dat deze zware jongen helaas
niet meer een volledige visdag aankon. Op zich konden we het meestal
net aan redden, omdat mijn maat en
ik vooral avondjes vissen. Om het
zekere voor het onzekere te nemen,
hebben we de accu laten nakijken en
die bleek defect.
Ik ben opzoek gegaan naar een
andere accu, want een beetje bootvisser kan gewoonweg niet zonder.
Natuurlijk kwam ik al diverse malen
de li-ion accu’s van Rebelcell tegen.
Ik ken deze accutechniek vanuit mijn
werk en ben dus behoorlijk bekend
met de voordelen ervan. Het enige
dat mij tegenhield was eerlijk gezegd
de aanschafprijs én de onzekerheid of
deze Rebelcell voldoende vermogen
kon leveren.
Op een avond zit ik te scrollen door
de vele Facebook berichten en zie
ik opeens een mooie actie die Dé
Roofvis samen met Rebelcell heeft
opgezet. Als abonnee maakte ik al
kans op een test-set door slechts te
‘vind ik leuken’ en te ‘delen’… Nooit
geschoten is altijd mis!
Na een week kreeg ik een bericht van
Ravi van Rebelcell. Hij heeft ervoor
gezorgd dat ik het HS Ultimate XL
pakket al snel thuiskreeg omdat mijn
vismaat en ik voor een lang weekend
naar Friesland zouden gaan om te
vissen. Perfect getimed! M’n maat is
gewend om met de oude loodaccu te
sjouwen en hij roept verrast bij het
inladen van de auto: “Jow Edgar, dat
ding is nog eens licht zeg!”

DAG OP FRONTROLLER…
Op vrijdag zijn we vertrokken en om
exact 12.00 uur zitten we al op het
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LiCHTGEWICHT
Te tillen tussen duim en wijsvinger…
Inmiddels heb ik voor m’n fishfinder een lichtere Rebelcell Ultimate accu
aangeschaft!

water. Zo rond half tien ’s avonds
gaan we pas van het water af en hebben werkelijk de hele tijd met de
frotroller op de Rebelcell gevaren.
De accu is nog niet eens leeg; dit
had ik niet dúrven verwachten van

deze lichtgewicht! We ontdekken dat
weekend nog een belangrijk voordeel
en dat is de voordelige oplaadtijd.
Wanneer deze accu volledig leeg is,
duurt het opladen maximaal slechts
zes uur! Dat was bij die oude lood-

Zorgeloos
hebben we ons
om de Friese
snoekbaarzen
kunnen
bekommeren!

bak wel anders… Tijdens andere
weekendjes betekende dat zelfs dat
we ’s morgens niet altijd even vroeg
het water op konden. Deze zaterdag
waren we echter weer voor dag én
dauw aan het varen en ook deze dag
gaf onze test-accu geen krimp. Alle
volgende visdagen bleef de Rebelcell
zijn waarde tonen.
Een ander voordeel is dat een li-ion
accu altijd opgeladen kan worden,
ook al is deze niet volledig leeg.
Zeker omdat ik vaak een avondje ga
vissen en dan de accu niet volledig
leeg trek, is dit een grote pre. Bovendien, zo weet ik inmiddels, heeft dit
in tegenstelling tot loodaccu’s geen
enkel nadelig effect op de capaciteit
van de accu!

ik daarbij de verwachte levensduur
in ogenschouw neem ten opzichte
van zijn grote loden neef, moet ik
ook zeggen dat de in verhouding
hogere prijs prima is te rechtvaardigen.
Edgar Zegers
Fotografie: Willem Kwinten
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Ook kans maken op leuke tests of deelnemen aan leuke
acties? Like Dé Roofvis op Facebook en check regelmatig
onze fonkelnieuwe website: www.deroofvis.nl

Minder sjouwen én prettiger varen!

RESUMEREND
Ik ben niet iemand die bang is om
kritiek te leveren, maar ik kan echt
niet anders zeggen dan dat deze accu
voor mij alleen maar voordelen biedt
ten opzichte van m’n oude loodaccu.
Het lichtere gewicht, maakt dat het
sjouwen en varen prettiger gaat. De
accu verliest geen vermogen als deze
bijna leeg is en als deze volledig leeg
is dan heeft het geen nadelig effect
op de werking wanneer deze weer is
opgeladen. De in verhouding korte
oplaadtijd is mooi meegenomen. Als
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