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LUXOR Made in the U.S.A. ... en elders (deel 2) 
 

Heel in het begin werden de Pezon et Michel 
hengels en molens in de U.S.A. verkocht door 
Bache Brown (zie vorig artikel).  Bache Brown 
verkocht zowel de Amerikaanse versies als de 
originele Franse.  In zijn catalogussen staan 
deze broederlijk naast elkaar vermeld als 
“imported” en “domestic”. 
 

 
Feuer Bros. Bache Brown Model FB410 

 
Vanaf ergens in jaren ’50, werd deze 
samenwerking stopgezet en de verkoop werd 
toegewezen aan “Le Trappeur”. Dit 
waarschijnlijk omdat Bache Brown was 
opgegaan in Airex en het grote succes van de 
Amerikaanse Mastereels. Airex had er geen 
belang bij nog Franse Luxors te verkopen, ze 
zouden er alleen maar tegen zichzelf mee 
concurreren. “Le Trappeur” was eerst 
gevestigd in Boston, Mass., nadien in Quincey, 
Mass. De molens kregen soms een 
bijkomende benaming in advertenties, de 
Luxor Luxe  werd vermeld als “Le Parisien” 
(benaming die ook in Frankrijk even gebruikt 
is, en ook terug te vinden is op sommige 
dozen), de Luxor  Saumon Mer-Léger werd 
verkocht als de “Seven Seas” (deze 
vermelding werd middels een sticker op de 

molen aangebracht). Deze molens waren 
verder identiek als degene die bestemd waren 
voor verkoop in Europa. 
 

 
Martin Sea-O-Matic 130 

 
Martin Sea-O-Matic 130 

 
De firma Airex werd overgenomen door Feuer 
Bros.Inc. in 1964. Zoals meestal bij een 
overname werd er serieus geknipt in het 
assortiment. Slechts een aantal modellen 
werden weerhouden in productie. Nog één 
model werd gemaakt dat rechtstreeks afgeleid 
was van de Airex Bache Brown Mastereel 
serie. Dit was dan het model nr. FB410, op de 
molen is nog wel “Bache Brown”vermeld. Deze 
molen heeft de body en de techniek van de 
Airex Bache Brown Mastereel, maar heeft nu 
een spoelkop die onderaan afgerond is. De 
kleur is lichtgroen waardoor hij niet te 
verwarren is met de oudere types Airex Bache 
Brown Mastereels.    
 
Ook het Amerikaanse bedrijf MARTIN, vooral 
bekend van automatische vliegenreels, heeft in 



 .

de jaren ’60 Franse Luxors verkocht. Op haar 
beurt verkocht Pezon et Michel dan weer de 
Martin vliegenreels. De Franse Luxors kregen 
een fraai metallic-blauw etiket op de body 
(rondom de slinger) waarop de naam “Martin 
Reel Co.” stond, de vermeldingen “Made in 
France” en soms ook “Licence P.Mauborgne” 
werden behouden. Volgende modellen werden 
verkocht : 
 
1) Martin Sport-O-Matic 120 : zelfde als de 
Luxor Special A omstreeks 1960 
2) Martin Sea-O-Matic 130 : zelfde als de 
Luxor Saumon Mer-Leger 3L A  
3) Martin Surf-O-Matic 140 : zelfde als de 
Luxor Saumon Mer B  
 

 
Martin Surf-O-Matic 140 (met originele 
doos) 

 
Martin Surf-O-Matic 140 

 
Zoals de meeste bekende en succesvolle 
molens werden ook de Luxors veelvuldig 
nagemaakt.  Meestal is de kwaliteit van deze 
kopies bedroevend slecht.  Maar er is één 
uitzondering, de SUPER-PAOLI uit Brazilië! 
Deze lijkt niet alleen als 2 druppels water op de 
Luxor Suprème, de onderdelen zijn zelfs 
verwisselbaar. Het onderdelenlijstje heeft 
overigens identieke nummers als dat van de 
Suprème… Minder bekend is de PAOLI-
MALCOLM van dezelfde fabrikant, dit is een 
kopie van de grotere Luxor Saumon Mer. 
 

 
De Super Paoli 

 
De Super Paoli en de Paoli Malcolm 

 
Ook het Roemeense bedrijf I.C. Frimu (vanaf 
1954 verandert de naam in INOX Co.) had met 
de AVAT een model dat duidelijk afgeleid was 
van de Luxor. De AVAT is te vinden in 
minstens 3 kleuren : zwart, blauw en goud. 
 

Jean-Paul Ceulemans 
 
∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝ 

 


