
LUXOR / CRACK INFO 
 
Informatie over verzamelbare molenseries van 
weleer is schaars. Toch beschikken velen van 
ons uiteraard over een groot aantal gegevens 
van de molens die we verzamelen. Of van de 
modellen die we nog zoeken. Door publicatie 
van dergelijke gegevens bewijzen leden hun 
medeleden een grote dienst. Om aan te geven 
wat wordt bedoeld, hier data (vast niet compleet, 
reageer aub ogenblikkelijk wanneer u meer of 
betere feiten te melden hebt), van Luxor/Crack 
molens. 
 
CRACK 100 (Ook wel: Luxor-Luxe). 
 
Gewicht 260 gram, waterdicht huis, metalen 
spoel. Lijncapaciteit diepe spoel 140 meter 
30/00, lijncapaciteit ondiepe spoel 75 meter 
22/00. Inhaalsnelheid: 60 cm per slingerslag, 
geluidloze anti-retour. 
Drie variaties op dit model. 
Crack 100 R (of Luxor-Luxe Rapide 1 R): 
bronskleurig, high speed, inhaalsnelheid 70 cm 
per slag. 
Crack 100 S (of Luxor-Special 1 SR  of 1 S): 
met opvouwbare slinger. 
Crack 100 RS : High speed met opvouwbare 
slinger. 
1 L: extra-spoel (klein) 
1 LG : extra-spoel (groot). 
 
CRACK 200 (Ook wel: Luxor-Mer-Léger). 
 
Zoetwater én zee. Gewicht 460 gram, waterdicht 
huis, anti-corrosie behandeld. Opvouwbare, 
verchroomde slinger, smeernippel op 
slingernaaf, lichtmetalen spoel. Lijncapaciteit: 
150 meter 50/00 of 250 meter 40/00 of 350 
meter 30/00. Inhaalsnelheid 80 cm per slag. 
Pick-up met roestvrij-stalen lijnrol. 
Variatie is de Crack 200 S (ook wel 200-S V.P.): 
vangbeugel is vervangen door vinger pick-up. 
3 LS: donkergroene uitvoering 
3 TL: extra-spoel. 
 
CRACK 300 (Ook wel: Luxor-Mer). 
 
Zeemolen (ook geschikt voor zalmvisserij). 
Gewicht 830 gram. Waterdicht huis, anti-corrosie 
behandeld. 
Inklapbare verchroomde slinger, smeernippel, 
lichtmetalen spoel. Lijncapaciteit: 225 meter 
50/00 of 175 meter 60/00 0f 130 meter 70/00. 
Konische metalen spoel met een lijncapaiteit van 
200 meter 50/00. Inhaalsnelheid 80 cm per slag. 
Roestvrij-stalen pick-up beugel. Code: extra-

spoel: 3 T. 
Variatie is de Crack 300 S (ook wel 300-S V.P.): 
vangbeugel vervangen door vinger pick-up. 
 
CRACK 400 (ook wel: 400 Automatic of  
Luxor-Contact). 
 
Halfgesloten spoel, bronskleurig, gewicht 267 
gram. Waterdicht huis, inklapbare slinger. 
Lijncapaciteit 140 meter 30/00. Inhaalsnelheid 
67 cm per slag. Dubbele slip: 'hand'rem' én 
'veiligheids'rem. Geluidloze anti-retour. Anti-
corrosie behandeld. Meegeleverd werden 
foedraal en een sleutel/schroevendraaier. 
62 T: extra-spoel. 
 
CRACK 500  
 
Gewicht 210 gram, lijncapaciteit 150 meter 
26/00, inhaalsnelheid 67 cm per slag, 
verchroomde pick-up. Slip af te stellen door 
slipmoer. 
 
CRACK 600 
 
220 gram, lijncapaciteit 150 meter 26/00 met 
standaard spoel, 75 meter 24/00 met speciale 
spoel. Inhaalsnelheid 67 cm per slag. 
Verchroomde pick-up. 
Drie variaties: 
Crack 600 R: high speed, inhaalsnelheid 75 cm 
per slag. 
Crack 600 S: met opvouwbare slinger. 
Crack 600 RS: high speed + opvouwbare 
slinger. 
 
CRACK 700 
 
Vliegenreel. Gewicht 125 gram, doorsnee 81 
mm, breedte 32 mm, Capaciteit: alle drijvende 
lijnen t/m aftma 5. Verchroomde lijngeleider, 
stille rem, links- en rechtshandig te gebruiken. 
 
CRACK 800 
 
Automatische vliegenreel. Gewicht 250 gram, 
diameter 72 mm, breedte 53 mm. Capaciteit: 
alle drijvende lijnen t/m aftma 6. 
Links- en rechtshandig te gebruiken. (Werd 
geleverd inclusief foedraal). 
 
CRACK 1100 
 
Gewicht 225 gram, zelfsmerend, capaciteit 200 
meter 22/00, 



Inhaalsnelheid 65 cm per slag. Slipmoer en 
spoel vormen één geheel. 
 
CRACK 1200 
 
Zeemolen, 360 gram, spoel en slipmoer vormen 
één geheel. Lijncapaciteiten: 225 meter 35/00, 
175 meter 40/00, 130 meter 45/00 of 100 meter 
50/00. Inhaalsnelheid 80 cm per slag. 
Kogellagers, links- en rechtshandig te gebruiken. 
 
Nogmaals: aanvullingen/verbeteringen zijn 

uitermate welkom.  
 
WEET U WAT OOK VAN HARTE WELKOM IS?  
GEGEVENS ZOALS DEZE OVER ANDERE  
MOLENSERIES.   
Kom op, heren! Klim aub en masse in de pen, 
en dan niet alleen over uw molens, maar ook 
over uw hengels of welke andere interessante 
zaken u verzamelt. 
 

Kees Ketting 

 
 
 


