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PLATIL 
 
Wie heeft er niet met Platil gevist? Het is 
waarschijnlijk de meest gebruikte lijn die ooit 
gemaakt werd. Maar Platil is heel wat meer 
dan alleen maar “visdraad”. 
 

 
De Platil-baars 

Even een duik in de geschiedenis… 
 
Reeds in 1949 heeft de Duitse fabriek "Dr. 
Plate Chemische Fabrik GmbH" in Bonn een 
patent aangevraagd voor de eerste monofil lijn 
: “Platil”. Oprichter van de fabriek was Dr. Karl 
Plate, dit even terzijde en ter verklaring van de 
naam.  
 
Naast hengelsnoer werden in de jaren ’50 ook 
spinners, lepels en werpmolens gefabriceerd 
door “Platil” en verdeeld door distributeur 
“Balzer”. Vanaf de jaren ’60 fabriceert men 
uitsluitend nog lijnen. 
 
Voor verzamelaars zijn de molens 
waarschijnlijk het meest interessant, al zijn de 
oude kartonnen “Platil” doosjes zeker niet te 
versmaden. Wie herinnert zich nog de 
allereerste houten klosjes met het rode etiket? 
Op de bovenvermelde doosjes staat vaak een 
hele mooie baarstekening, hét bekende logo 
van “Platil”. 
 

 
De Spinette 30 en 50 en de Atlantis 

 Volgende modellen van molens werden door 
“Platil” gemaakt : 
• Platil “Spinette 30” : licht molentje, weegt 

225 gram, metalen spoel en plastic 
reserve spoel, met reliëf afbeelding van de 
Platil-baars op het molenhuis 

• Platil “Spinette 50” : zware molen, weegt 
480 gram, metalen spoel en opvouwbare 
slinger, met reliëfafbeelding van de Platil-
baars op het molenhuis 

• Platil “Atlantis” 106 : 2 bekende versies, de 
oudste (grijze) uitvoering en een latere 
eveneens grijze versie.  

 
Zoals zoveel andere Europese molens werden 
sommige van deze modellen ook gemaakt 
voor de Amerikaanse markt en daar verdeeld 
door Garcia met de naam “Garcia” op het 
molenhuis : 
• “Garcia Spinette” : technisch identiek aan 

de Platil versie “Spinette 30” (het is niet 
zeker of de Spinette 50 ook verdeeld werd 
door Garcia) 

• “Garcia Atlantis” : technisch identiek aan 
de Platil versie 
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