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DE COMPLETE FOX RAGE PREDATOR RANGE!
Hoogwaardige producten om je te helpen bij je hobby...

GRATIS

HENGELS TASSEN DOBBERS
ACCESSOIRES
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BIJ DE 2019 FOX RAGE PREDATOR CATALOGUS
WELKOM
Insiders weten dat het belagen van grote roofvissen 
niet spannender wordt dan met natuurlijk aas. De 
spanning van een langzaam wegglijdende dobber, 
een drop-off  indicator die plots tegen je hengelsteun 
valt of een krijsende beetmelder die de stilte van een 
koude winterochtend doorbreekt, dit alles motiveert 
ons om continu te blijven zoeken naar meer en 
grotere exemplaren. Het is een passie die wij goed 
herkennen, en de belangrijkste reden waarom we een 

range intelligente, hoogwaardige producten hebben 
ontwikkeld om je te helpen bij je missie. 
De Fox Predator range biedt alles van hengels en luggage 
tot dobbers, haken, beetregistratie en materialen om 
onderlijnen te maken, materialen om je met het volste 
vertrouwen te laten vissen. In deze catalogus vind je 
alles wat je nodig hebt voor tactieken om roofvis met 
natuurlijk aas te belagen, en zodoende je visdromen 
te realiseren.
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www.foxrage.com

PREDATOR® DEADBAIT ROD

PREDATOR® BOAT

• Speciaal voor de dood aasvisserij ontwikkeld
• Verkrijgbaar in  twee verschillende testcurves
• Zwaardere hengel is ideaal voor het vissen op snoek met grote aasvis
• Lichtere hengel is speciaal ontwikkeld voor kleinere aasvis
• Lichtere hengel is ook uitermate geschikt voor 

het vissen met aasvis op snoekbaars
• Krachtige hengels met een medium actie
• SLIK SiC hengelogen voor minimale weerstand 

van de lijn bij het werpen
• Kurken handgreep

• Speciaal ontworpen voor het vissen vanuit de boot
• Minder lengte voor optimaal gebruikersgemak
• Ontwikkeld voor het vissen met werpmolens
• Strakke actie voor het werpen met aasvis 

en het goed zetten van de haken
• SLIK SiC hengelogen voor minimale weerstand 

van de lijn bij het werpen
• Kurken handgreep

CODE L TC G W TL S RRP €
FRD001 3.60m / 12’ 2.75lb 6 327g 189cm 2 104.99
FRD002 3.60m / 12’ 3.25lb 6 361g 189cm 2 114.99

CODE L TC G W TL S RRP €
FRD005 3.00m / 10’ 3lb 6 285g 158cm 2 104.99
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Rage Predator2019_.indd   3 07/09/2018   15:21:59



4

PR
ED

AT
OR

®
 TA

SS
EN

PREDATOR® RUCKALL
• Uniek ontwerp dat de voordelen van een 

rugzak en carryall combineert
• Gevoerde, 3D anti-slip schouderriemen en een gevoerd 

rugdeel maken de Ruckall comfortabel te dragen
• Gevoerd rugdeel wordt een deksel wanneer de 

Ruckall op de grond wordt geplaatst
• Verstevigde gegoten bodem
• Een zijde heeft een extern opbergvak over de volledige lengte en 

is geschikt voor onze Predator Deadbait Bag. Deze heeft tevens 
elastieken lussen om 6 banksticks te vervoeren. De andere kant heeft 
twee kleinere opbergvakken - geschikt voor tal van accessoires

• Twee verwijderbare bandjes om een stoel en/
of Predator Unhooking Mat aan te bevestigen om 
de handen vrij te houden voor andere zaken

• Elastieken vak aan binnenzijde deksel voor opslag van tackle box
• Hoogwaardige heavy duty dubbele ritsen
• 100% behandeld 5000 denier polyester materiaal
• Afmetingen hoofdcompartiment 49 x 26 x 30cm
CODE: FLU001 / RRP: €94.99

PREDATOR® DEADBAIT BAG
• Geïsoleerde opslag om haakaas koel te houden
• Handig uitbreidingssysteem die indien nodig de opslagcapaciteit vergroot
• Robuuste constructie
• Past in het zijvak van onze Predator Ruckall
• Afmetingen 31 x 21 x 12cm, uit te breiden tot 31 x 21 x 18cm
CODE: FLU02/ RRP: €24.99

PREDATOR® UNHOOKING MAT
• Eenvoudig en snel op te zetten en in te pakken
• Visbeschermende cover en � exibel frame
• Verhoogde randen om de vis extra te beschermen
• Inclusief lichtgewicht beschermende draagtas
• 50mm foam bodem voor bescherming van de vis
• Voorzien van maatvoering op gevoerde bodem
• Afmetingen ingepakt 74 x 52 x 8cm, geopend 142 x 46 x 26cm
CODE: FLU003 / RRP: €84.99

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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HD TROLLING
• Speciaal ontwikkeld voor het slepend 

vissen met dode aasvissen
• Het unieke design zorgt ervoor dat 

de aasvis tijdens het slepen niet 
omhoog komt in het water

• Kleurringen op de antenne 
helpen bij de beetregistratie

• Compatible met de speciale Rage 
Predator Kwik Change Weights

• Verkrijgbaar in 4 groottes

HD DART SLIDER
• Felgekleurde dart vorm helpt je 

bij beetregistratie op afstand
• Door middel van de dart vorm kun je de 

dobber ook mooi op de wind laten driften
• Zwarte kleurring zorgt voor mooi contrast en 

maakt de dobber beter zichtbaar op afstand
• Inline dobber systeem
• Compatible met de speciale Rage 

Predator Kwik Change Weights
• Verkrijgbaar in 4 groottes

HD DART SWIVEL
• Felgekleurde dart vorm helpt je 

bij beetregistratie op afstand
• Door middel van de dart vorm kun je de 

dobber ook mooi op de wind laten driften
• Zwarte kleurring zorgt voor mooi contrast en 

maakt de dobber beter zichtbaar op afstand
• Dobber met wartelbevestiging
• Compatible met de speciale Rage 

Predator Kwik Change Weights
• Verkrijgbaar in 4 groottes

HD STUBBY SWIVEL
• Ontworpen voor de presentatie 

van groot dood en levend aas
• Ideaal voor het trollen op stromend water
• Goed zichtbare bovenkant 

helpt bij beetregistratie
• Dobber met oog
• Te gebruiken in combinatie met de 

Rage Predator Kwik Change Weights
• Verkrijgbaar in vier maten
• 

HD STUBBY SLIDER
• Speciaal gemaakt voor het 

vissen met grotere aasvis
• Ideaal voor het slepen op stromend water
• Zwarte kleurring zorgt voor mooi contrast en 

maakt de dobber beter zichtbaar op afstand
• Compatible met de speciale Rage 

Predator Kwik Change Weights
• Verkrijgbaar in 5 groottes

HD SLIM SLIDER
• Speciaal gemaakt voor het vissen op korte afstand
• Weinig weerstand in het water dus 

ideaal voor de echt sluwe roofvis
• Zwarte kleurring zorgt voor mooi contrast 

en maakt de dobber beter zichtbaar
• Compatible met de speciale Rage 

Predator Kwik Change Weights
• Verkrijgbaar in 5 groottes

CODE MAAT RRP €
FAC032 15g 4.19
FAC033 25g 4.19
FAC034 35g 4.19
FAC035 50g 4.19

CODE MAAT RRP €
FAC008 15g 4.19
FAC009 25g 4.19
FAC010 35g 4.19
FAC011 50g 4.19

CODE MAAT RRP €
FAC012 15g 4.19
FAC014 35g 4.19
FAC013 25g 4.19
FAC015 50g 4.19

CODE MAAT RRP €
FAC073 15g    4.19
FAC074 25g 4.19
FAC075 35g 4.19
FAC076 50g 4.19

CODE MAAT RRP €
FAC027 15g 4.19
FAC028 20g 4.19
FAC029 25g 4.19
FAC030 35g 4.19
FAC031 50g 4.19

CODE MAAT RRP €
FAC022 15g 4.19
FAC023 20g 4.19
FAC024 25g 4.19
FAC025 35g 4.19
FAC026 50g 4.19

NIEUW

NIEUW

RRP = Adviesverkoopprijs

     TROLLING                  DART SLIDER                       DART SWIVEL                  STUBBY SWIVEL                               STUBBY SLIDER                           SLIM SLIDER
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HD LOADED PENCIL
• Speciaal gemaakt voor het 

aanbieden van aasvis op de bodem
• Extreem gevoelig
• Zwarte kleurring zorgt voor 

mooi contrast en maakt de 
dobber beter zichtbaar

• Compatible met de speciale Rage 
Predator Kwik Change Weights

• Verkrijgbaar in 3 groottes

DEADBAIT PENCIL
• Ontwikkeld voor het aanbieden 

van aasvis op diepte
• Sigaarvorm zorgt voor hoge 

gevoeligheid
• Zwarte kleurring zorgt voor mooi 

contrast en maakt de dobber 
beter zichtbaar op afstand

• Compatible met de speciale Rage 
Predator Kwik Change Weights

• Verkrijgbaar in 2 groottes
• Indien correct uitgelood, komt de dobber 

omhoog bij aanbeten, zogenaamde opstekers

PATERNOSTER SUNK 
FLOATS
• Speciaal gemaakt voor het aanbieden 

van aasvis vlak boven de bodem
• Perfect voor het vissen op plantenrijk 

en/of dieper water
• Met het siliconen gedeelte kun je de takel 

semi-� xed bevestigen aan de dobber ten 
behoeve van betere werpeigenschappenCODE MAAT RRP €

FAC017 Medium 4.19
FAC018 Large 4.19
FAC019 X Large 4.19

CODE MAAT RRP €
FAC020 Large 4.19
FAC021 X Large 4.19

CODE MAAT RRP €
FAC037 Medium 4.19
FAC038 Large 4.19

X-STRONG 
• Extra sterke dreggen voor het zwaardere  

werk bij het dood aasvissen
• Vlijmscherpe rechte haakpunten
• Wijde haakbocht
• Zwart nikkelen afwerking
• Verkrijgbaar in 4 haakmaten

LIGHTWEIGHT
• Relatief dunne haakdraad
• Vlijmscherpe rechte haakpunten
• Wijde haakbocht
• Zwart nikkelen afwerking
• Verkrijgbaar in 3 haakmaten

CODE MAAT RRP €
FHK001 2 x 7 barbed 9.29
FHK002 4 x 7 barbed 9.29
FHK003 6 x 8 barbed 9.29
FHK004 8 x 9 barbed 9.29
FHK005 4 x 7 barbless 9.29
FHK006 6 x 8 barbless 9.29
FHK007 8 x 9 barbless 9.29

CODE MAAT RRP €
FHK008 6 x 8 barbed 9.29
FHK009 8 x 9 barbed 9.29
FHK010 10 x 9 barbed 9.29
FHK011 6 x 8 barbless 9.29
FHK012 8 x 9 barbless 9.29
FHK013 10 x 9 barbless 9.29

POWERPOINT® 
TREBLE HOOKS 
BARBED & BARBLESS 
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• Speciaal gemaakt voor het aanbieden 
van aasvis vlak boven de bodem

• Perfect voor het vissen op plantenrijk 
en/of dieper water

• Met het siliconen gedeelte kun je de takel 
semi-� xed bevestigen aan de dobber ten 
behoeve van betere werpeigenschappen
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KWIK CHANGE 
PATTERNOSTER TRACE 
BARBED & BARBLESS
• Korte kant-en-klare takel (met weerhaken)
• Speciaal bedoeld voor paternoster 

verbinding, bijvoorbeeld i.c.m. 
de ‘Heli Rotary Uptrace’

• Moet gebruikt worden i.c.m. 
een stalen voorslag

• Gemaakt van 49 strand staaldraad
• Te bevestigen aan de hoofdlijn met 

een diamond wartel, maat 7

FLOAT TRACE
• Speciaal ontwikkeld voor kleinere 

aasvis onder de dobber
• Voorzien van een enkele Powerpoint 

dreg (met weerhaken)
• Gemaakt van 49 strand staaldraad
• Te bevestigen aan de hoofdlijn met 

een diamond wartel, maat 7

TWIN TREBLE 50CM 
BARBED AND BARBLESS
• Speciaal ontwikkeld voor 

de dood aasvisserij
• 50 cm lengte
• Voorzien van twee Powerpoint 

dreggen (met weerhaken)
• Gemaakt van 49 strand staaldraad
• Te bevestigen aan de hoofdlijn met 

een diamond wartel, maat 7

49 STRAND STEEL WIRE 
INC. CRIMPS
• Inclusief stalen sleeves
• Zelfs na meerdere 

vangsten nog 
niet kinkend

HELI ROTARY UPTRACE 
60CM 49 STRAND
• Gemaakt van 49 strand staaldraad
• Essentieel voor als je op de 

paternostermanier wilt vissen
• Voorkomt dat de snoek de boel doorbijt
• Grote wartel voor het bevestigen van de hoofdlijn
• Grote quick-change speld voor 

bevestigen van takel
CODE: FRR007 / RRP: €4.69

ROTARY UPTRACE RIG KIT
• Items om je eigen stalen onderlijnen te maken
• Grote wartel voor bevestiging aan de hoofdlijn
• Hoogwaardige componenten
CODE: FAC052 / RRP: €7.29

CODE BESCHRIJVING RRP €
FRR001 Size 4 - 18kg/40lbs barbed 5.69
FRR002 Size 6 - 18kg/40lbs barbed 5.69
FRR003 Size 8 - 12kg/26lbs barbed 5.69
FRR004 Size 4 - 18kg/40lbs barbless 5.69
FRR005 Size 6 - 18kg/40lbs barbless 5.69
FRR006 Size 8 - 12kg/26lbs barbless 5.69

CODE BESCHRIJVING RRP €
FRR008 Size 2 - 18kg/40lbs barbed 4.69
FRR009 Size 4 - 18kg/40lbs barbed 4.69
FRR010 Size 6 - 18kg/40lbs barbed 4.69
FRR011 Size 8 - 12kg/26lbs barbed 4.69
FRR012 Size 4 - 18kg/40lbs barbless 4.69
FRR013 Size 6 - 18kg/40lbs barbless 4.69
FRR014 Size 8 - 12kg/26lbs barbless 4.69

CODE BESCHRIJVING RRP €
FRR015 Size 4 - 18kg/40lbs barbed 5.69
FRR016 Size 6 - 18kg/40lbs barbed 5.69
FRR017 Size 8 - 12kg/26lbs barbed 5.69
FRR018 Size 4 - 18kg/40lbs barbless 5.69
FRR019 Size 6 - 18kg/40lbs barbless 5.69
FRR020 Size 8 - 12kg/26lbs barbless 5.69

CODE BESCHRIJVING RRP €
FAC001 12kgs/26lbs x 10m length 20.99
FAC002 18kgs/40lbs x 10m length 20.99

RRP = Adviesverkoopprijs
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DIAMOND SWIVELS X20
• Taps lopend bevestigingsoog 

opdat je er makkelijk een sleeve 
overheen kunt schuiven

• 20 wartels per verpakking
• Stevige constructie
CODE: FAC050 / RRP: €6.19

KNOT BUFFER BEADS X10
• Compatible voor wartels, maat 7
• Kraal is geschikt voor 

zogenaamde run rings
• Beschermt de knoop op de wartel
• 10 kralen per verpakking
CODE: FAC060 / RRP: €4.69

FLOAT STOPS
• Door middel van uniek ontwerp 

uitstekende grip op nylon en dyneema
• Cruciaal voor bij het dobbervissen
• Verkrijgbaar in rood en zwart

CODE MAAT RRP €
FAC057 Black 4.19
FAC058 Red 4.19

RUN RINGS AND 
BUFFER BEADS X10
• Zorgt voor minimale weerstand bij 

schuivende bodempresentatie; ideaal als 
je te maken hebt met schuwe roofvis

• Minimaliseert ontzettend het aantal 
aanbeten die niet doorzetten

• 10 run rings en kralen  per verpakking
CODE: FAC059 / RRP: €4.69

KWIK CHANGE 
TRACE LINKS X10
• Helpt je bij het snel verwisselen van takels
• Wartel kun je eenvoudig in speld draaien
• Extreem betrouwbaar en robuust 

design voorkomt uitbuigen
• Maat 7
• 10 spelden per verpakking
CODE: FAC051 / RRP: €6.19

Rage Predator2019_.indd   8 06/09/2018   14:52:42
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TREBLE HOOK SLEEVES X20
• Ontwikkeld voor het fatsoeneren 

van knopen in de takel
• Ideaal voor het bergen van de bovenste 

dreg bij een takel met twee dreggen
• Verkrijgbaar in 3 groottes
• 20 sleeves per verpakking

PREDATOR RIG BIN
• Voor het eenvoudig en snel opbergen 

van kant-en-klare takels
• Stevig foam voor het inprikken 

van de haakpunten
• Gemaakt voor het opbergen 

van 20 takels
• Makkelijk mee te nemen
CODE: FAC064 / RRP: €13.49

SAFETY SLEEVES X10
• Ontwikkeld voor het bedekken van 

de verbinding tussen speld en wartel 
om in de war werpen te voorkomen

• Verkrijgbaar in 3 groottes
• 10 sleeves per verpakking

CRIMPS X20
• Speciaal ontwikkeld voor gebruik 

van 49 strand staaldraad
• Gebruik sleevetang voor optimale 

zekerheid van verbindingen
• Verkrijgbaar in 2 diameters
• 20 stalen sleeves per verpakking

TRACE AND CRIMP 
COVERS X25
• Ontwikkeld voor een nette afwerking 

en bedekking van stalen sleeves
• Voorkomt in de war raken
• 25 stuks in een verpakking
CODE: FAC049 / RRP: €5.69

CODE MAAT RRP €
FAC054 Small x 20 per pack 5.19
FAC055 Medium x 20 per pack 5.19
FAC056 Large x 20 per pack 5.19

CODE MAAT RRP €
FAC068 Medium x 10 per pack 4.19
FAC053 Large x 10 per pack 5.19

CODE MAAT RRP €
FAC066 12kgs/26lbs x 20 per pack 4.19
FAC067 18kgs/40lbs x 20 per pack 4.19

RRP = Adviesverkoopprijs
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INDICATOR ADAPTOR STEM
• Hiermee kun je drop o�  indicators 

gebruiken op je buzzerbar set up
• Perfect voor diegenen die graag 

gebruik maken van een rod pod
• Matzwarte � nish
CODE: FAC005 / RRP: €13.49

DROP ARM INDICATOR MK2
• Lichtgewicht swingerarm zorgt voor 

minimale weerstand bij een aanbeet
• Kan worden gebruikt met een 

elektronische beetmelder
• Past op de meeste banksticks
CODE: FAC003 / RRP: €18.49

SWINGER MK2
• Bal clip laat hoofdlijn los bij 

minimale weerstand
• Met het verschuifbare gewicht op de 

swingerarm kun je de gevoeligheid afstemmen 
en inspelen op verschillende situaties

• Kan worden gebruikt met een 
elektronische beetmelder

• Past op de meeste banksticks
CODE: FAC004 / RRP: €25.99

LEDGER STEMS X2
• Ontwikkeld voor het liften van de lijn wanneer je met 

vegetatie of obstakels op de bodem te maken hebt
• Wordt geleverd met een robuuste 

metalen ring met grote diameter
• Zorgt voor minimale weerstand 

wanneer roofvis de aasvis oppakt
• Wordt geleverd met een speciale stopper 

die op de wartel geschoven kan worden
CODE: FAC044 / RRP: €5.19

TROLLING ARC X2
• Zorgt ervoor dat de dobber zich 

� xeert op de lijn als het aas de 
juiste diepte heeft bereikt

• Je aasvis wordt met een Arc altijd 
op de juiste diepte aangeboden

• 2 Arcs per verpakking
CODE: FAC065 / RRP: €4.19

SYSTEM DRIFTER
• Twee snel te verwisselen drij� ichamen 

zodat je drijfvermogen snel aan kunt 
passen aan gewicht van aasvis

• Wordt geleverd met quick release systeem, 
twee drij� ichamen, oranje zeil, en een 
zogenaamd drijvende extension tube voor 
het beter controleren van je aasvis op afstand

CODE: FAC006 / RRP: €11.39
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• Ontwikkeld voor het liften van de lijn wanneer je met 
vegetatie of obstakels op de bodem te maken hebt

• Wordt geleverd met een robuuste 
metalen ring met grote diameter

• Zorgt voor minimale weerstand 
wanneer roofvis de aasvis oppakt

• Wordt geleverd met een speciale stopper 
die op de wartel geschoven kan worden

CODE: FAC044 / RRP: €5.19

DEADBAIT KEBAB KIT
• Ontwikkeld voor het maken van de 

zogenaamde kebab-aanbieding
• Geschikt voor het op en vlak boven de 

bodem aanbieden van de aasvis
• Stukken aasvis kunnen gemakkelijk op 

de pin geregen worden en eenvoudig 
te gebruiken i.c.m. een takel. Wordt 
geleverd met een Rage Fait Fin

• Ideaal voor wateren met hoge hengeldruk
CODE: FAC007 / RRP: €7.29

BAIT POPPERS
• Ontwikkeld voor zogenaamde 

pop-up aanbieding van de aasvis 
vlak boven de bodem

• Gemaakt van drijvend schuim
• Rode kleur zorgt voor extra attractiewaarde
• 8 Poppers per verpakking

BAIT FINS X25
• Felgekleurde zacht plastic vinnen
• Geven een extra visuele boost aan de aasvis
• Ideaal voor het � xeren van je 

aasvis op de dreggen
• 25 Fins per verpakking
CODE: FAC061 / RRP: €4.19

BOAT ROD REST
• Universeel klemsysteem die geschikt 

is voor de meeste boten
• Geschikt voor zowel werpmolens als reels
• Ideaal voor het statisch of slepend vissen
CODE: FAC063 / RRP: €41.49

MIXED DEADBAIT FLOATER 
STICKS X6
• Gemaakt van balsa hout
• Ideaal voor het uitbalanceren van je 

aasvis, voor wanneer een zeer precieze 
aanbieding van cruciaal belang is

• 6 verschillende diameters per verpakking
CODE: FAC045 / RRP: €10.39

DEADBAIT OIL & AIR KIT
• Ontworpen voor het inspuiten van lucht 

in de aasvis voor extra drijfvermogen
• Ook te gebruiken voor het injecteren 

van oliën en � avours in de aasvis
• Wordt geleverd met een 20 ml en 10 ml spuit
• 3 verschillende diameters naalden
CODE: FAC062 / RRP: €7.29

PR
ED

AT
OR

®
 AC

CE
SS

OI
RE

SCODE MAAT RRP €
FAC046 Medium - Red 4.69
FAC047 Large - Red 4.69
FAC048 X-large - Red 4.69

RRP = Adviesverkoopprijs
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Fox International behoudt zich het recht voor om prijzen en 
specifi caties aan te passen of te veranderen zonder vooraankondiging. 

Technische data en specifi caties zijn correct bij het ter perse gaan van deze catalogus. 
Alle gewichten en afmetingen zijn bij benadering.
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