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1950
Hobie Alter fabricou 
sua primeira prancha 
de surfe na garagem 
de seus pais em 
Laguna Beach. 

1958
Hobie fez uma parceria 
com Grubby Clark para 
produzir a primeira prancha 
do mundo feita de fibra 
de vidro com bloco de 
espuma,revolucionando o surfe. 

1968
Após participar 
diretamente da Pesquisa 
e Desenvolvimento, 
a Hobie lançou um 
catamarã a vela leve, 
atracável em praia, o 
Hobie 14. 

1966
Ao perceber que as 
pessoas precisavam 
de roupas esporti-
vas de melhor 
qualidade, a Hobie 
começou a vender 
sua linha icônica de 
trajes esportivos. 

1974
Lançou o Hobie 
Hawk, um planador 
de controle remoto. 

1982
Interpretar a água é 
complicado, mas a Hobie 
domou os reflexos de luz 
com sua linha de óculos 
de sol polarizados.  

1970
Classic. O Hobie 16 para duas 
pessoas, com trapézio duplo,  
tornou-se uma sensação in-
ternacional, criando imediata-
mente o "Estilo de Vida Hobie”. 

1977
Em busca da velocidade 
a qualquer custo, o Hobie 
18 levou a adrenalina da 
velocidade para velejadores 
do mundo inteiro.  

1954
A demanda pelas pran-
chas Hobie disparou e 
ele abriu sua primeira loja 
de surfe em Dana Point, 
Califórnia. 

1962
Após presenciar o 
nascimento do skate, Hobie 
lançou as rodas de skate 
de poliuretano, a maior 
evolução do esporte. 1985

O Hobie 17 redefiniu 
os veleiros multicascos 
para uma pessoa, 
dando aos velejadores 
velocidade, 
performance e potência. 

1982
O Hobie 33 era o 
monocasco mais 
rápido e elegante da 
sua categoria. 

1987
O Hobie 21 era maior, 
mais rápido e tinha 
espaço para mais 
diversão. 

1984
O windsurf estava no 
auge e Hobie contribuiu 
com a comercialização 
da linha Alpha Sailboards. 

1991
O Hobie 20 tornou-
se imediatamente o 
multicasco mais veloz, 
um teste à coragem dos 
velejadores. 

1986
Na busca de novas 
formas de diversão, 
Hobie lançou seu 
primeiro caiaque, o 
Alpha Wave Ski. 

1987
Como as mulheres 
adoram praticar es-
portes aquáticos, Hobie 
criou uma coleção de 
roupas femininas fun-
cionais e com estilo. 

1994
O Hobie Float Cat mar-
cou o primeiro passo 
da empresa no mundo 
da pesca. 

1994
O Hobie Wave foi desen-
hado e desenvolvido 
para ser um catamarã 
perfeito, simples e roto-
moldado. 

HISTÓRIA DA HOBIE 
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1996
Hobie lançou inovações 
para esportes de água 
e de neve, incluindo 
bodyboard, snowboard, 
wakeboard e esqui 
aquático. 

1997
A Hobie lançou o pri-
meiro caiaque do mundo 
com o sistema de pedala-
gem Mirage Drive. 

1997
Ao usar pedais em vez de 
remos, o MirageDrive da Hobie 
trouxe a "A Nova Maneira de 
Andar de Caiaque".  

2000
O Hobie Mirage Tandem  
trouxe o caiaque Mirage 
para duas pessoas, 
oferecido com um kit 
opcional de vela. 2001

Com o Mirage Outback, 
a Hobie introduziu a 
pescaria ao caiaque. 

2001
Grandes vencedores da 
classe Fórmula 18, o Hobie 
Tiger, seguido pelo Wild 
Cat, garantiram aos vele-
jadores um design para que 
eles pudessem dominar as 
regatas em todo o mundo. 

1996
O caiaque Pursuit da Hobie 
lançou uma nova geração 
de caiaques de passeio de 
polietileno rotomoldado.   

O Mundo é um Parque Aquático... 
e desde 1950, temos proporcionado  
                   os Melhores Passeios

2012
O Hobie by Hurley 
Sportswear elevou 
a funcionalidade e 
o estilo a um novo 
patamar. 

2006
O versátil Mirage 
Adventure 
Island oferece a 
possibilidade de 
velejar, pedalar, remar 
e se divertir. 

2005
O Stand Up Paddle era 
a febre do momento 
e os SUPs de Hobie 
eram os melhores do 
mercado. 

2010
O Mirage Tandem Island,  
o irmão mais velho do Ad-
venture Island, maximizou a 
diversão em vários esportes 
para duas pessoas. 

2000
O Hobie Getaway era 
durável, rotomoldado 
e tinha espaço para 
toda a família.  

2007
O Hobie Mirage i12S foi o 
primeiro caiaque inflável da 
série Mirage, proporcionando 
diversão portátil. 

1995
Com um design revolu-
cionário, o Hobie TriFoiler 
deixava as pessoas pas-
mas com sua velocidade 
impressionante. 

2002
O Hobie Bravo era fácil 
de aprender, divertido 
de velejar. 

2009
Hobie acertou em cheio 
com o Mirage Pro Angler 14, 
um barco para pescadores 
repleto de opcionais. 

2008
Lançou bolsas, 
sacolas, mochilas 
e malas para você 
viajar no estilo Hobie. 

2012
Lançou o Hobie Mirage 
Pro Angler 12, um Pro 
Angler mais compacto 
com os revolucionários 
assentos Vantage. 
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Na Hobie, a nossa prioridade é proporcionar às pessoas 
uma experiência inesquecível na água.  
Acreditamos que o caiaque deve ser acessível, gratificante e, acima de 
tudo, divertido.  Isso começa pela locomoção.  Para muitos caiaqueiros, 
remar por longas horas pode limitar a diversão, enquanto os respingos 
do remo podem assustar os peixes e a vida selvagem.  Foi então que 
perguntamos: por que ter o trabalho de puxar com os braços quando é 
infinitamente mais eficiente empurrar com as pernas?  

A ideia por trás da ação de tesoura dupla da Hobie MirageDrive foi 
desenvolvida estudando meticulosamente como os pinguins nadam.  
Nossos engenheiros perceberam que esse movimento eficiente das 
nadadeiras dessas aves era fantástico e a solução perfeita de locomoção 
para o caiaque.  Após inúmeras horas de pesquisa e desenvolvimento e 
quilômetros de pedaladas na água, nosso design inovador uniu pedais 
montados no cockpit a um conjunto de poderosas barbatanas submersas 
que são fabricadas em plástico flexível, resistente e durável.  Quando 
pedaladas, as nadadeiras flexionam para assumir o formato de uma 
hélice, cortando para frente e para trás, proporcionando ritmicamente, um 
passeio eficiente.  

O inovador Hobie MirageDrive impulsionou o caiaque em uma nova 
geração combinando a facilidade do ciclismo com o prazer do caiaque.  
Não importa se atravessando caminhos já percorridos, explorando novos 
territórios ou costurando por uma floresta de manguezais durante o por 
do sol, o Hobie MirageDrive garante uma performance rápida e segura, 
potência inspirada em confiança, e eficiência máxima.  Mas esse é apenas 
um dos elementos que torna andar de caiaque em estilo Hobie tão 
prazeroso.

Aqui temos um resumo de outras funções inovadoras que tornaram os 
caiaques Hobie reconhecidos em todo o mundo: 

Caiaques Hobie— 
O Mais Agradável dos Passeios 

1. MirageDrive 
O Hobie Mirage Drive nasceu da teoria de que é mais fácil empurrar algo 
com as pernas (músculos grandes) do que puxar com o tronco (músculos 
menores).  Nos caiaques Hobie Mirage, remos tradicionais são de série, 
mas seu uso é opcional.  Alternativamente, dois pedais, colocados um 
pouco à frente do seu assento, são fixados a poderosas nadadeiras 
através do mecanismo eficiente do MirageDrive.  Quando pedaladas, 
essas nadadeiras flexíveis assumem o formato de uma hélice, aumentando 
a propulsão para frente a cada pedalada.  E como a nadadeira maleável 
inverte seu formato no contragolpe da pedalada, cada pedalada distribui 
a força igualmente, movimentando-o pela água enquanto mantém a 
direção do seu barco em linha reta.  Além disso, as nadadeiras duráveis 
movem-se com o fluxo da água quando não estão sendo utilizadas, o 
que reduz o arrasto.  Elas também ficam rentes 
ao casco, para explorar locais com pouca água 
ou para atracar na praia.  Basta deslizar o 
MirageDrive para seu suporte, travá-lo no lugar 
com seu sistema "Clicar e Partir" e você está 
pronto para uma aventura Hobie. 

2
3

SÉRIE HOBIE MIRAGE 
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14. Leme tipo “Gira e 
Guarda” 
O leme “Gira e Guarda” da Hobie 
estará sempre lá quando for 
preciso, ou guardado quando não 
for necessário.  Basta puxar uma 
das alavancas em formato T para 
engatar ou desengatar o sistema 
de leme retrátil.  O sistema de 
direção está ao seu alcance, 
próximo à sua mão esquerda, 
facilitando a navegação. 

2. Alças para Transporte Moldadas 
No dia a dia, os detalhes são tudo.  Alças 
ergonômicas inseridas em ilhoses inoxidáveis (proa 
e popa) tornam o transporte mais fácil e confortável. 

3. Grande Escotilha 
de Proa Coberta 
Facilita o acesso ao 
compartimento de 
armazenagem da proa.  
Uma alça de segurança 
com grampo removível 
segura a escotilha;  
acima do deque, cordas 
Bungee® prendem o 
equipamento adicional. 

4. Suporte para Vela 
Aproveite o vento e expanda 
seus horizontes infinitamente.  
O mastro do kit opcional 
Mirage Sail encaixa-se 
perfeitamente no suporte 
de montagem em 
deque.  Desfrute da 
potência adicional, sem 
complicação;  Os kits 
Mirage Sail 
fazem o velejar ser 
divertido 
e fácil. 

5. Remo de duas peças 
com cabo de fibra de vidro 
Enfrente a arrebentação e entradas 
rochosas com mais confiança ou use os 
bons e velhos remos para exercitar os 
membros superiores.  Convenientemente, 
pode ser preso ao casco quanto não for 
necessário. 

6. Bolsos para armazenamento 
cobertos por rede 
Fácil acesso e armazenamento seguro 
para itens a que você precisa ter livre 
acesso.  Nunca 
mais perca 
aquela foto! 

10. Alças para transporte no casco do barco 
Estas alças ergonômicas são chumbadas em ambos 
os lados do cockpit do caiaque, facilitando o acesso 
a rampas ou transporte.  

11. Assentos com Encosto Alto e Suporte 
Lombar Inflável 
O suporte autoinflável lombar, acolchoamento denso 
e alças de fácil ajuste proporcionam conforto e boa 
postura... elementos essenciais para uma experiência 
tranquila e confortável. 

12. Suporte para Vara de Pesca 
Estes suportes moldados carregam com 
segurança suas varas, possuem o ângulo 
perfeito para pesca e podem acomodar um 
arpão, redes e outros equipamentos. 

13. Área de Carga 
Grandes aventuras demandam bastante 
equipamento.  Essas áreas moldadas 
e amarrações Bungee garantem que 
tudo permanecerá no local em que você 
colocou na viagem até o acampamento. 

7. Porta Copos 
Fria, quente ou morna, nós temos um lugar conveniente para 
sua bebida favorita. 

8. Controle de Leme 
O punho macio facilita o uso da direção. 

9. Escotilha do tipo “Girar e Vedar” 
Um mecanismo espiral eficiente fecha e veda esta escotilha, 
mantendo seguros itens armazenados, quaisquer que sejam 
as condições do mar.  Como a tampa fica permanentemente 
presa à sua base pela dobradiça, você não precisa 
se preocupar em não esquecê-la no 
acampamento. 
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ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1 
Comprimento*: 9' 7" / 2,92 m 
Largura*: 29,5" / 0,75 m 
Capacidade*: 225 lbs / 102 kg 
Peso do casco*: 53 lbs / 24,04 kg 
Peso total com todo o equipamento*: 66,3 lbs / 30,07 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 
Sistema compatível com Lowrance® incluso* 
*Visite nosso site para detalhes completos 

O versátil Mirage Sport 
         agrada a todos os públicos.

MIRAGE SPORT 
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Procurando por um caiaque para dar diversão a toda família?  Venha então conhecer o Hobie Mirage 

Sport, um caiaque polivalente para passeio, pescaria, velejar (com o kit de vela opcional), que é fácil 

de utilizar, guardar e manter.  Um casco leve de polietileno rotomoldado incentiva a diversão na água, 

facilita atracamento na areia, seu assento móvel acomoda caiaqueiros de quase todas as alturas.  A 

potência do sistema de pedal MirageDrive proporciona eficientemente uma propulsão primária para 

levá-lo ao seu local favorito. 
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O Outback oferece a combinação 
de funcionalidade, estabilidade e 
utilidade necessários à execução 
do trabalho

MIRAGE OUTBACK 
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Todos os caiaques são criados iguais, certo?  Dificilmente.  Observe de perto o Hobie 
Mirage Outback e a diferença em relação aos caiaques de qualidade inferior fica 
bem óbvia.  Características de destaque incluem o casco de polietileno rotomoldado 
quase indestrutível, o MirageDrive para um passeio sem remos, amplo espaço para 
armazenagem acima e abaixo do convés, um leme do tipo “Gira e Guarda” para fácil 
direção, e vários porta varas.  Melhor ainda, um casco largo proporciona estabilidade, o 
que permite pescar bons peixes sem balançar o barco. 

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1 
Comprimento*: 12' 1" / 3,68 m 
Largura*: 33" / 0,84 m 
Capacidade*: 400 lbs / 181 kg 

Peso de casco*: 75 lbs / 34,02 kg 
Peso total com todo o equipamento*: 88,3 lbs / 40,05 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 

Sistema compatível com Lowrance incluso* 
*Visite nosso site para detalhes completos 
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Modelado com base no popular Hobie Revolution 13, o “Revo 11” conta com um casco rápido, mas estável, o 

inovador Hobie MirageDrive, espaço para armazenamento generoso abaixo do convés, vários locais para você 

amarrar seu equipamento, e um kit opcional de vela, para você ir onde bem quiser.  O casco leve do Revolution 

11 recompensa a aplicação de energia com rápida aceleração e um ângulo de manobra apertado para você caçar 

peixes e explorar recifes com confiança.  Ideal para caiaqueiros pequenos a médios. 

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1 
Comprimento*: 11' 6" / 3,51 m 
Largura*: 29" / 0,74 m 

Capacidade*: 275 lbs / 125 kg 
Peso de casco*: 57 lbs / 25,85 kg 

Peso total com todo o equipamento*: 70,3 lbs / 31,89 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 
*Visite nosso site para detalhes completos 

MIRAGE REVOLUTION® 11 
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Não importa se você 
vai pescar, velejar ou 

fotografar, o Revolution 11 
não decepciona.  
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Alguns caiaques são para uso específico e outros para uso geral.  O Hobie Revolution 13 abrange as duas facetas.  

Se estiver buscando um caminhonete flutuante ou um Formula 1, o “Revo 13” atenderá às suas necessidades.  

Com um casco leve de polietileno rotomoldado, o “Revo 13” mantém o ritmo com um mínimo de esforço, 

essencial para viagens de todos os tipos.  O kit opcional de vela proporciona uma alternativa a remar ou pedalar, 

e o suporte de varas do Revo 13 e o assento acolchoado proporcionam conforto para o dia todo.  Vamos lá! 

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1 
Comprimento*: 13' 5" / 4,09 m 
Largura*: 28,5" / 0,72 m 
Capacidade*: 350 lbs / 159 kg 
Peso de casco*: 69,5 lbs / 31,52 kg 
Peso total com todo o equipamento*: 82,8 lbs / 37,56 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 
Sistema compatível com Lowrance incluso* 
*Visite nosso site para detalhes completos 

MIRAGE REVOLUTION 13 
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A forma e a função
   do caiaque se misturam   
       no Revolution 13
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Serenidade  Se descartar o motor de popa, você evita ruídos que 
possam espantar os peixes da região;  quando troca um barco de 
pesca grande e desajeitado por um caiaque ágil e esbelto, águas rasas 
e recifes se transformam em locais perfeitos para pesca.  Pedale em 
vez de remar, e você terá as mãos livres para jogar a linha, enquanto 
se segura no vento ou na corrente, e fisgar aquele peixe.  O sistema 
patenteado Hobie MirageDrive permite explorar mais a água, o que 
significa achar mais peixes.  Combine tudo isso e você vai aumentar 
suas chances de pegar mais peixes – tudo isso enquanto se diverte na 
melhor experiência de pescaria de todos os tempos. 

Todos os caiaques da Hobie possuem um design bem desenvolvido 
e fácil de utilizar: portas varas no local onde você precisa;  ampla área 
de armazenamento e carga;  bancos ajustáveis e ergonômicos, e a 
habilidade de cobrir grandes distâncias com velocidade e sem ruídos.  
Mesmo com tantos recursos de série, pela nossa experiência, sabemos 
que personalizar o seu equipamento é tão importante quanto cada 
isca de sua coleção.  A linha de acessórios de pesca da Hobie oferece 
uma variedade de ferramentas de pesca que ajudam a personalizar a 

sua embarcação com os acessórios e o visual que você quiser. 

Uma nova forma de pescar em locais já conhecidos. 

Por que pescar em um 
    Hobie Mirage? 

1a.  Kit de Âncora 
Âncora de 1,7 kg dobrável, 15 m de linha e uma 
bolsa de armazenagem.  [Conecte-se a um Kit 
de Reboque de Âncora da Hobie para melhores 
resultados.] 

1b.  Estaca de Ancoragem 
É fácil de manter a sua posição em locais rasos e 
com correntes com a Estaca de Ancoragem da 
Hobie.  A estaca de fibra de vidro é um sistema 
com uma ponta de metal e um cabo de borracha 
e corda de conexão.  [Conecte-se a um Kit de 
Reboque de Âncora da Hobie para melhores 
resultados.] 

SÉRIE HOBIE MIRAGE 
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1c.  Drift Chute 
Âncoras cuneiformes lançadas à água para diminuir seu 
movimento em dias de ventania ou quando não é possível 
ancorar.  [Conecte-se a um Kit de Reboque de Âncora da Hobie 
para melhores resultados.] 

1d.  Reboque de âncora 
Cordas de laço fechado passam ao longo da borda – passando 
pelas polias da proa e da popa – o que facilita colocar a âncora, o 
drift chute ou a estaca de ancoragem enquanto sentado em seu 
assento e, em seguida, deslizar seu ponto de fixação para frente 
ou para trás.  Mude rapidamente sua orientação a favor ou contra 
o fluxo em respeito à âncora.  

2. Pacote Fishfinder 
Este kit de busca de peixes de ultima geração, criado 
especificamente para pesca com caiaque, é um item 
obrigatório para pescadores que levam a atividade a sério.  
Nosso pacote Fishfinder inclui um Lowrance® X-4 Pro 
Fishfinder com tecnologia Dual-Search 83/200 kHz, um 
suporte RAM® e um 
kit de instalação 
fácil.  Aumente o 
seu rendimento 
ao visualizar a 
profundidade, 
a estrutura e os 
peixes.  

3. Porta Vara de Pesca 
Com o Porta Vara de Pesca, a sua vara estará 
sempre ao seu alcance.  Excelente para pesca em 
águas doces ou salgadas. 

4. Baldes para Acessórios 
Essa caixa de equipamento foi desenvolvida para 
se integrar com a escotilha do tipo “Girar e Vedar” 
de 8”. do Hobie, para mantê-lo 
organizado.  Tenha 
seu kit à mão com 
o Balde para 
Acessórios. 

5. Pacote de Navegação 
Ultimate 
O Pacote de Navegação 
Hobie tem tudo o que você 
precisa, quando estiver 
pedalando por enseadas 
cobertas por neblina ou 
explorando um novo lago.  
Equipado com um avançado 
GPS da Lowrance "Endura 
Outback”, um suporte RAM e 
uma bússola Ritchie®. 

6. Hobie Livewell 
Silencioso e ao mesmo tempo versátil, 
o Hobie Livewell é muito eficiente.  
Conta com uma bomba de alto fluxo 
autoaspirante Attwood, uma bateria 
de célula de gel de seis volts e um 
carregador, um dreno ajustável e um 
tanque com capacidade para mais de 
30 litros. 

7. Cordão para Vara 
Substituir uma vara perdida 
não é trivial;  proteja seu investimento com 
o Cordão para Varas Hobie.  O gancho de 
conexão rápida e o tecido elástico resistente 
são eficazes e não invasivos.  

8. Extensão para Suporte de Vara 
Extensão para Suporte de Vara encaixa 
nos porta varas moldados do seu barco 
para proporcionar segurança adicional à 
sua vara.  O diâmetro grande da unidade 
é maior e mais profundo do que o suporte 
moldado e pode acomodar praticamente 
qualquer vara. 

9. Kit de 
Segurança 
Pescar envolve vários 
objetos afiados, 
portanto, esteja 
preparado com o Kit de 
Segurança Hobie.  O kit de 
Primeiros Socorros de 33 peças inclui todos os 
itens essenciais e cabe em uma escotilha “Girar e 
Selar” de 8”.  

10. Sinalizador de Segurança 
Visualizar caiaques de outros barcos é complicado 
porque sentamos muito rente à água.  Aumente 
sua visibilidade com esta vara de segurança de 
mais de 121 cm com bandeira laranja.  Importante 
especialmente em áreas de muito tráfego. 
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Divertido sozinho e ainda mais divertido na companhia de um amigo, o Hobie Mirage Outfitter é o barco 
ideal para uso diário.  A meta do projeto era simples: criar um caiaque de polietileno rotomoldado fácil de 
usar e com excelente performance que proporcionasse muitos anos de serviços confiáveis.  Porta copos 
e utilitários embutidos, alavancas de direção duplas e MirageDrives, além de suporte para o mastro do kit 
opcional de vela, garantem ao Outfitter uma grande vantagem. E mais, a largura do barco, em relação ao seu 
comprimento reduzido, proporciona um barco seguro, estável, fácil de guardar e confortável.  

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1-2 

Comprimento*: 12' 8" / 3,86 m 
Largura*: 34" / 0,86 m 
Capacidade*: 425 lbs / 193 kg 
Peso do casco*: 86 lbs / 39,01 kg 
Peso total com todo o equipamento*: 111,6 lbs / 50,62 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 
*Visite nosso site para detalhes completos 

MIRAGE OUTFITTER 
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Suave, estável e construído para dois, 

      o Outfitter foi projetado para diversão.    
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Sozinho ou com um amigo, 
você se surpreenderá com a excelente 
performance do Oasis. 

MIRAGE OASIS® 
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Longo, cheio de acessórios e performance perfeita, o Oasis acelera rapidamente com velocidade impressionante, 
sem sacrificar sua capacidade de carregar equipamentos.  Três áreas de armazenamento fechadas e uma área de 
carga generosa no deque pronta para um Livewell Hobie opcional – com portas varas moldados– proporcionam 
máxima flexibilidade ao escolher aventuras, grandes ou pequenas.  Tanto para um longo fim de semana pescando 
com amigos quanto para acampar com a família, o Oasis cumpre sua missão com estilo e conforto. 

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1-2 
Comprimento*: 14' 6" / 4,42 m 
Largura*: 33" / 0,84 m 
Capacidade*: 550 lbs / 249 kg 
Peso de casco*: 89 lbs / 40,37 kg 
Peso total com todo o equipamento*: 114,6 lbs / 51,98 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 
*Visite nosso site para detalhes completos 
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ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1 
Comprimento*: 16' / 4,88 m 
Largura*: 27,5" / 0,7 m 
Capacidade*: 350 lbs / 159 kg 
Peso de casco*: 75,5 lbs / 34,25 kg 
Peso total com todo o equipamento*: 88,8 lbs / 40,28 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 
*Visite nosso site para detalhes completos 

Elegante.  O Hobie Mirage Adventure tem um casco longo e fino que oferece baixa resistência e alta velocidade, 

permitindo velocidades que são tipicamente reservadas a caiaques bem mais frágeis.  Mas em vez de precisar 

de cuidados constantes, o casco resistente de polietileno rotomoldado do Adventure está pronto para desbravar 

qualquer praia.  Ao observar o alcance e a velocidade do Adventure – junto com confortos como alças 

ergonômicas para transporte, e seu confortável assento de encosto alto –as vantagens ficam óbvias.  Com um 

casco de 16 pés e um design para tour com velocidade e a potência do MirageDrive, percorrer longas distância 

com facilidade é o espírito do Adventure.  

MIRAGE ADVENTURE 
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O Adventure 
abre um novo mundo 

de possibilidades 
de exploração.     
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O Adventure Island mistura o design 
     clássico com as inovações da Hobie. 

MIRAGE ADVENTURE ISLAND 
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ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1 
Comprimento*: 16' / 4,88 m 
Boca c/ estabilizadores abertas: 9' 4" / 2,84 m 
Boca c/ estabilizadores fechadas: 42" / 1,06 m 
Capacidade*: 350 lbs / 159 kg 
Peso do casco*: 86,5 lbs / 39,24 kg 
Peso total com todo o equipamento*: 115 lbs / 52,16 kg 
Comprimento do mastro: 15' 2" / 4,62 m 
Área de vela: 57,5 ft2 / 5,34 m2 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 
*Visite nosso site para detalhes completos 
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Junte-se ao 
Hobie Island Club 

hobiecat.com/hobieislandclub

Caiaques e trimarãs proporcionam formas realmente incríveis de aproveitar a água: o Hobie Mirage 
Adventure Island combina essas diversões em um pacote fácil de usar.   Remova as travessas e o sistema 
estabilizador e você tem um caiaque de aventura;  remonte todas, levante o mastro e a vela e você 
tem um ágil trimarã.  Uma vela mestre retrátil com talas integrais verticalmente fornece potência, uma 
bolina dirige o barco para frente e os estabilizadores encostam nos cascos de polietileno rotomoldado 
facilitando o atracamento.  Várias escotilhas e locais de armazenamento no convés incentivam aventuras 
de vários dias, e o Mirage Drive permite locomoção sem remos ou quando o vento fica fraco, facilita a 
volta para casa.  É também uma excelente plataforma para pescaria. 
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O vento sopra e o Hobie Mirage Tandem Island corta pelas águas, sua eficiente vela de topo quadrado 
traduz imediatamente a velocidade do vento em mais velocidade para o barco.  O mastro de duas peças 
em fibra de carbono do Tandem Island minimiza o peso, tornando a navegação mais estável, e ambos 
cockpits são equipados com direção do barco e controles de vela, permitindo que velejadores com 
todos os níveis de habilidades compartilhem a experiência.  Melhor ainda, as travessas, estabilizadores 
e mastro são facilmente removíveis, convertendo o casco de polietileno rotomoldado do Tandem Island 
em um caiaque de passeio movido a pedais ou remos com espaço suficiente para guardar equipamentos 
para escapadas de vários dias. 

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 2 

Comprimento*: 18' 6" / 5,64 m 

Boca c/estabilizadores abertos: 10' / 3,05 m 

Boca c/ estabilizadores fechados: 4' / 1,22 m 

Capacidade*: 600 lbs / 272 kg 

Peso do casco*: 124 lbs / 56,25 kg 
Peso total com todo o equipamento*: 190 lbs / 86,18 kg 

Comprimento do mastro: 18' / 5,49 m 

Área de vela: 90 pés2 / 8,4 m2 

Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 
*Visite nosso site para detalhes completos 
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Junte-se ao 
Hobie Island Club 

hobiecat.com/hobieislandclub 

MIRAGE TANDEM ISLAND 



Chame um parceiro   
  e aproveite o passeio 
        em um Tandem Island. 
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Quando o dia de pescaria pede um caiaque estável, potente, e que caiba no bolso, o Hobie Mirage Pro Angler 12 

é a escolha ideal.  A forma inovadora do seu casco de polietileno rotomoldado permite que você levante e lance 

a isca com confiança, e a configuração do seu deque específico para pescaria acomoda seis varas (duas verticais;  

quatro horizontais) e também possibilita acesso imediato aos apetrechos.  Uma proa generosa acondiciona 

todo o equipamento, e uma área de carga da popa pronta para receber o Livewell e presa por cordas Bungee 

aumenta a sua versatilidade.  Um MirageDrive equipado com nadadeiras turbo permite uma locomoção eficiente, 

e o assento Vantage permite encarar confortavelmente grandes aventuras. 

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1 
Comprimento*: 12' / 3,66 m 
Largura*: 36" / 0,91 m 
Capacidade*: 500 lbs / 227 kg 
Peso de casco*: 98 lbs / 44,4 kg 
Peso total com todo o equipamento*: 120 lbs / 54,4 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 
Sistema compatível com Lowrance incluso* 
*Visite nosso site para detalhes completos 

Alça para transporte 

Escotilha dianteira com 
forro removível 

Alça para transporte 

Escotilha do tipo 
“Gira e Veda” de 8” 
c/ balde de acessórios 

Suporte de acessórios 

Acesso ao leme 

Pronto para sistema 
Reboque de âncora 

Escotilha do tipo 
“Gira e Veda” grande 
c/ sistemas de 
gerenciamento de 
apetrechos retráteis 

Suporte aderente 

Direção dupla 

Área de carga pronta 
para o Livewell 
c/ amarrações Bungee 

Pranchas montáveis 
substituíveis 

Armazenamento 
horizontal de varas 

Assento Vantage da 
Hobie completamente 
ajustável 

Armazenamento de 
acessórios abaixo do 
assento 

Bolsos para 
armazenamento 
cobertos por rede 

MirageDrive 
c/ nadadeiras Turbo 

Alças para transporte 
no meio do barco 

Porta varas verticais 

Características do Pro Angler: 
Pronto para sistema 
reboque de âncora 

O Pro Angler 12 é 
o mais versátil  
barco de pesca 
que já criamos 

MIRAGE PRO ANGLER 12 
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Totalmente ajustável, 
facilmente removível 

Assentos Vantage 

Escotilha grande do tipo “Gire e Veda” com o 
sistema de armazenamento e organização de 
apetrechos pivotante e armazenamento adicional de 
acessórios abaixo do assento. 

Suporte de transdutor Lowrance embutido 
com plugues de cabos pré-instalados no casco.  
Compatível com a maior parte dos transdutores 
localizadores de peixes. 
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O Pro Angler 14   
foi projetado especialmente   
para ajudá-lo a pegar muitos peixes.  

MIRAGE PRO ANGLER 14 
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O Pro Angler 14   
foi projetado especialmente   
para ajudá-lo a pegar muitos peixes.  

Atenção peixes: o Hobie Mirage Pro Angler 14 é especialista em ajudar pescadores a ganhar 
prêmios em qualquer água.  Seja para um dia de pesca com rede, com vara e isca, ou 
exploração de novas áreas de pesca na água salgada, o casco de polietileno rotomoldado super 
estável, que permite lhe permite ficar em pé, possibilita todos os estilos de pesca.  O deque 
cheio de acessórios do Pro Angler 14 possui todos os equipamentos essenciais – desde uma 
escotilha central fácil de alcançar, ao assento completamente ajustável Vantage, local para 
guardar várias caixas de apetrechos Plano® - assegurando vários anos de pescarias incríveis. 

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1 
Comprimento*: 13' 8" / 4,17 m 
Largura*: 38" / 0,97 m 
Capacidade*: 600 lbs / 272 kg 
Peso com casco*: 110 lbs / 49,9 kg 
Peso total com todo o equipamento*: 138 lbs / 62,6 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 
Sistema compatível com Lowrance incluso* 
*Visite nosso site para detalhes completos 



Facilmente 
dobrável para 
armazenamento 

Infle 
com a 

bomba 
fornecida 
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A Hobie Série-i combina o MirageDrive com um inovador 

casco inflável.  Perfeito para o caiaqueiro com pouco 

espaço para armazenagem.  Os infláveis da Hobie podem 

ser muito bem acondicionados 

em suas malas com rodinhas 

e vêm completos com uma 

bomba de ar.  Eles podem 

caber no porta-malas do seu 

carro, no seu barco, no seu 

trailer, e você pode inclusive 

levá-los na sua próxima 

viagem.  

Infláveis Hobie Mirage: 
conveniência, portabilidade 
e passeios incríveis.   

Bolsa de 
viagem com 

rodinhas 

MIRAGE i9S 

O i9S é muito 
barco para 
pouco espaço. 



33hobiekayaks.com 

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1 
Comprimento*: 9'/2,74 m 
Largura*: 36" / 0,91 m 
Capacidade*: 325 lbs / 147 kg 
Peso com casco*: 48,5 lbs / 22 kg 
Peso total com todo o equipamento*: 66,5 lbs / 30,16 kg 
Dimensões da mala: 30" x 25" x 12"/76 x 64 x 30 cm 
Construção do casco: PVC Denier 1000 
*Visite nosso site para detalhes completos 

O i9S da Hobie foi criado especificamente para caiaqueiros que têm pouco espaço, mas sonham 

em passear com o caiaque, pescando ou velejando (utilizando o kit adicional de vela).  A 

performance do i9S na água é comparável à de barcos rígidos, e sua construção reforçada em vinil 

PVC com fundo reforçado elimina o medo de praias com fundo de pedra.  Uma mala de viagem 

com rodinhas facilita o transporte e permite armazenagem em um trailer, carro ou iate. 
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Nem tão grande nem tão pequeno, e extremamente transportável.  O casco em vinil-PVC de excelentes proporções 

do i12S oferece velocidade sem sacrificar a estabilidade, e uma escotilha dianteira e uma área sobre o deque de 

armazenamento com cordas Bungee fornecem uma capacidade generosa para transportar tudo o que você precisa. 

É perfeito para passeios de fim de semana ou viagens para abastecimento em terra firme do barco da família.  O 

MirageDrive do i12S proporciona conforto e performance para passeios de dia inteiro. 

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1 
Comprimento*: 12' / 3,66 m 
Largura*: 36" / 0,91 m 
Capacidade*: 500 lbs / 227 kg 
Peso com casco*: 61,5 lbs / 27,9 kg 
Peso total com todo o equipamento*: 80,5 lbs/36,51 kg 
Dimensões da mala: 36" x 25" x 12"/91 x 64 x 30 cm 
Construção do casco: PVC Denier 1000 
*Visite nosso site para detalhes completos 

MIRAGE i12S 
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O i12S proporciona 
conforto, velocidade 

e performance. 
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Fantástico sozinho, melhor ainda com um amigo ou parente, o Hobie i14T é o melhor caiaque inflável de passeio 
para duas pessoas.  Dois MirageDrives simplificam a locomoção e um kit opcional de vela lhe permite desfrutar 
de tudo, desde uma simples remada no pôr do sol a uma aventura multiesportiva de dia inteiro.  A bolsa de 
armazenamento e bomba do i14T tornam super fácil transportar, armazenar e inflar o barco.  A sua estrutura em 
vinil-PVC reforçado e fundo emborrachado – junto com suas alças de transporte - facilitam o lançamento suave, 
a atracagem e o transporte em terra.  

MIRAGE i14T 
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ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1-2 
Comprimento*: 14' / 4,3 m 
Largura*: 36" / 0,91 m 
Capacidade*: 550 lbs / 249 kg 
Peso de casco*: 70,5 lbs / 31,98 kg 
Peso total com todo o equipamento*: 102 lbs / 46,26 kg 
Dimensões da mala: 48" x 25" x 12" / 122 x 64 x 30 cm 
Construção do casco: PVC Denier 1000 
*Visite nosso site para detalhes completos 

O i14T é a última palavra em caiaque 
inflável de passeio para duas pessoas. 
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SÉRIE REMO 
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SÉRIE REMO LANAI 

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1 
Comprimento*: 9'/2,74 m 
Largura*: 30 pol. / 0,76 m 
Capacidade*: 250 lbs / 113 kg 
Peso com casco*: 45,5 lbs / 20,64 kg 
Peso total com todo o equipamento*: 50,7 lbs / 23,00 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 
*Visite nosso site para detalhes completos 

O Hobie Lanai desliza com suavidade e eficiência, apesar da pequena dimensão da sua linha de flutuação.  
Um casco de polietileno rotomoldado maximiza a estabilidade enquanto reduz a resistência à água, e o 
projeto harmonioso do deque aumenta o prazer de remar e, ao mesmo tempo, elimina toda a bagunça 
desnecessária.  O comprimento de 2,74 m do Lanai é ideal para remadores de menor estatura, mas também 
acomoda caiaqueiros mais altos com seus suportes de pés moldados.  E com apenas 20 Kg, o Lanai é fácil 
de colocar no bagageiro de teto do carro, reboque ou simplesmente carregar até a praia. 

SÉRIE REMO LANAI 

O Lanai é pequeno, esportivo e ágil. 
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ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1 

Comprimento*: 11' 1" / 3,38 m 
Largura*: 29" / 0,74 m 

Capacidade*: 300 lbs / 136 kg 
Peso com casco*: 52,5 lbs / 23,81 kg 

Peso total com todo o equipamento*: 57,7 lbs / 26,17 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 

*Visite nosso site para detalhes completos 

Tudo que você precisa, sem excessos.  Um casco de polietileno rotomoldado, presilhas para os pés 

ajustáveis e assento super confortável asseguram uma viagem agradável, enquanto a geometria do barco 

ressalta uma hidrodinâmica eficiente.  O pedigree ideal para pesca do Quest 11 inclui armazenamento 

coberto na proa, porta varas moldado e área de carga generosa na popa que permite levar todos os itens 

necessários como os sistemas de caixas ou o Hobie Livewell.  

O Quest 11 é um caiaque clássico de pesca, movido a remo.

SÉRIE REMO QUEST 11 
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ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1 
Comprimento*: 13' / 3,96 m 
Largura*: 28,5" / 0,72 m 
Capacidade*: 350 lbs / 159 kg 
Peso com casco*: 66 lbs / 29,94 kg 
Peso total com todo o equipamento*: 71,2 lbs / 32,30 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 
Sistema compatível com Lowrance incluso* 
*Visite nosso site para detalhes completos 

Embora o Quest 13 seja ideal para passeios e explorações, basta pescar com ele uma única vez para entender o 

seu valor como excelente ferramenta para pesca.  O casco de polietileno rotomoldado conta com uma generosa 

área abaixo do deque para armazenamento, um amplo espaço para tendas ou caixas de acessórios, e ainda 

porta varas de pesca.  Uma espaçosa área de carga na popa presa por cordas Bungee acondiciona tudo, desde 

equipamentos opcionais ao Hobie Livewell, e o leme opcional do tipo “Gira e Guarde” com controles de direção 

nos pedais mantém a proa na direção correta.  

O Quest 13 é repleto de recursos para os apaixonados por pescaria.

SÉRIE REMO QUEST 13 



Hobie Coleção de Caiaques e Pescaria 42

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1-2 

Comprimento*: 11' 6" / 3,51 m 
Largura*: 34" / 0,86 m 

Capacidade*: 425 lbs / 193 kg 
Peso de casco*: 67,5 lbs / 30,62 kg 

Peso total com todo o equipamento*: 77,5 lbs / 35,15 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 

*Visite nosso site para detalhes completos 

O Hobie Kona é uma chave que entra em diversas fechaduras: na configuração de duas pessoas, proporciona 
uma viagem estável com performance veloz e ágil;  quando remando sozinho, o assento centralizado moldado 
no barco mantém o barco nivelado.  O casco de polietileno rotomoldado do Kona une uma boca larga 
com uma linha de flutuação relativamente curta, proporcionando uma performance estável e sensível que 
normalmente só é observada em barcos maiores.  Alças de transporte e local de armazenamento de remos no 
casco simplificam o transporte, e os assentos de luxo acolchoados e ajustáveis dão suporte às suas costas e o 
encoraja a percorrer longas distâncias. 

O Kona é o caiaque ideal movido a remo para duas pessoas.

SÉRIE REMO KONA 
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ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1-2 
Comprimento*: 14' / 4,27 m 
Largura*: 33" / 0,84 m 
Capacidade*: 550 lbs / 249 kg 
Peso de casco*: 78,5 lbs / 35,61 kg 
Peso total com todo o equipamento*: 88,5 lbs / 40,14 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 
*Visite nosso site para detalhes completos 

O Hobie Odyssey é o melhor caiaque a remo para uma ou duas pessoas, que recompensa boas remadas 
com grandes distâncias, velocidade e performance.  Embora o Odyssey tenha uma largura adequada 
relativa à sua linha de flutuação elegante de 4 metros, seu casco de polietileno rotomoldado genialmente 
projetado proporciona excelente estabilidade para pesca ou para um iniciante se aventurar pelas águas.  Sua 
impressionante capacidade de carga e sua configuração de deque inteligente proporcionam bastante espaço 
para tripulantes e equipamento, e os assentos ao centro asseguram um equilíbrio apropriado para passeios solo. 

O Odyssey é garantia de muita diversão para todos. 

SÉRIE REMO ODYSSEY 
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Almofadas para bagageiro de teto 
Mantenha seus barcos em perfeito estado com 
almofadas para bagageiro de teto Hobie.  O 
design de base separada com sistema de 
fechamento com Velcro™ facilita a colocação e a 
retirada. 
#72045-24" – Almofadas para bagageiro de teto (par) 
#72046-36" – Almofadas para bagageiro de teto (par)

Pacote Ultimate 
de Navegação em Caiaque 
Suporte de GPS Lowrance, GPS RAM, 
Bússola Ritchie 
#72020033 – Pacote Ultimate 
  de Navegação em Caiaque 

Bonés 
#5024XX  – Bonés Australianos (XX = tamanho - M ou G) 
#5025MF  – Chapéu de microfibra com aba para pescoço 
#5026BM  – Gorro masculino preto 
#5026BW – Gorro feminino branco 
#5018GM  – Boné cinza 
#5018RM  – Boné vermelho 
#5018BK  – Boné preto/vermelho 
#5018BL  – Boné azul/dourado 

Pacote de Performance Mirage 
ST Nadadeiras Turbo, Leme maior, Tubo 
Speedo 
#72020024 – Pacote de Performance Mirage 

Carrinho de Encaixe para Serviço 
Pesado 
Carrinho de maior capacidade com rodas 
altamente resistentes.  Frame soldada de aço 
inoxidável.  Rodas são removidas facilmente 
para armazenamento.  Também inclui porta 
carrinho e grampos de segurança para o 
carrinho, (225 lbs de capacidade).  
#80046001 – Carrinho para serviço pesado 
Outros carrinhos disponíveis para solos diferentes. 

Alças para amarração 
Mantenha seu barco onde você quiser 
colocá-lo com essas amarrações fortes e 
duráveis.  Presilhas de metal facilitam a 
fixação de barcos sem a necessidade de 
dominar a arte dos nós. 
#72042001 – Amarrações de 12’ (par) 
#72042001 – Amarrações de 15’ (par) 

Óculos de sol 
Nunca mais perca outra mudança de vento, 
sequência de ondas ou peixes com os óculos 
polarizados Hobie.  Esses óculos estilosos 
melhoram a sua visão ao eliminar o brilho 
intenso do sol. 
#1565BLK – Escondido 

Pacote de Viagem 
Carrinho padrão encaixável, faixas para 
amarração, almofadas para bagageiro 
#72020025 – Pacote de Viagem 

Camisas esportivas 
#3857XX – Branca, manga comprida e logotipo 
vermelho 
#3858XX – Branca, manga curta e logotipo vermelho 
#3859XX – Branca, gola V feminino, manga 
                  curta, logotipo azul 
                  (XX = tamanho) 

Pacote de Segurança 
Kit de Segurança Hobie, Sinalizador de 
Segurança, Luz HydroStar 
#72020026 – Pacote de Segurança 

Roupas aquáticas 
É uma matemática simples: use roupas adequadas 
às condições a serem enfrentadas e você se divertirá 
muito mais.  As roupas aquáticas Hobie Waterwear 
são ideais para aventuras à vela e caiaque, e permitem 
que você escolha corretamente para cada ocasião.  
Jaquetas impermeáveis, camisas esportivas e roupa 
de mergulho podem ser encontradas no catálogo de 
acessórios. 
*Disponível em laranja médio e, enquanto durarem os 
estoques, também em vermelho 

Colete salva-vidas 
Fique protegido com coletes salva-vidas.  
Fabricação de alta qualidade disponível em 
diversos modelos e cores para o seu tamanho e 
o estilo Hobie! 

Coletes salva-vidas Hobies para 
bebês/crianças/adolescentes 
Mantenha as crianças a salvo com coletes salva-
vidas ajustáveis. 
#S6770IMG (até 13,6 kg) 
#S6770CMG (13,6 a 22,6 kg) 
#S6770YMG (22,6 a 40,8 lbs) 

Mirage Dodger 
O Dodger ajuda a mantê-lo seco quando a água 
respinga ou em passeios de caiaque sob a chuva. 
#72721 – Prata 
#72722 – Amarelo 
#72720 – Exército 
Nos modelos Sport, Outback, Revolution e Adventure 
#72730001 – Amarelo/Adventure Island 
#72730002 – Prata/Adventure Island 
#72730003 – Exército/Pro Angler 

Bolsa de armazenamento 
MirageDrive 
Proteja seu MirageDrive... e outras coisas em 
seu carro durante a viagem!  Essa bolsa de 
rede e tecido Cordura resistente acomoda 
todo o MirageDrive com as nadadeiras 
padrão ou ST Turbo. 
#80024 – Bolsa MirageDrive 

Kit de Vela Mirage 
Vem com um mastro de duas peças, vela de 1,9 
m2, cordas, acessórios e bolsa para transporte. 
#84513001 – Turquesa/Papaia 
#84514001 – Branco/Vermelho 
#84515001 – Branco/Turquesa 
#84516001 – Prata/Branco 
#79052202 – Vela i Series – Turquesa/Papaia 
#79052203 – Vela i Series – Branco/Turquesa 
#79052204 – Vela i Series – Prata/Branco 

Verifique o catálogo de peças e acessórios no site para mais detalhes. 

Reboques 
Este sistema de reboque de alumínio pode 
ser encomendado em quatro configurações 
diferentes para acomodar até quatro barcos.  
Estrutura em alumínio garante resistência à 
corrosão e solidez para um passeio suave e 
confiável. 

Pacotes de Recreação 

ACESSÓRIOS HOBIE PARA CAIAQUE 

Sacola esportiva 
#B630807 - Sacola esportiva azul 
25,6 cm de diâmetro x 51,2 cm 

Bolsa "Roll Top" impermeável 
#B630808 - Roll Top azul 
#B630809 - Roll Top amarela 
25,6 cm de diâmetro x 51,2 cm 



Pacote Ultimate 
de Navegação em Caiaque 
Suporte de GPS Lowrance, GPS RAM, 
Bússola Ritchie 
#72020033 – Pacote Ultimate 
  de Navegação em Caiaque 
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Camiseta 
A fidelidade começa na sua gaveta de roupas.  
Vários designs e cores disponíveis para 
combinar com o seu estilo de vida. 
#5146XX - Preto 
#5147XX - Branco 
#5148XX - Ciano 
(XX = tamanho) 

Drift Chute da Hobie 
Controle perfeito da velocidade de sua 
movimentação com esta âncora marinha fácil 
de usar.  
#72020009 – Drift Chute da Hobie 

Livewell 
Esta unidade inteligente, silenciosa de 30 litros 
foi criada especialmente para funcionar com a 
maioria dos caiaques Hobie.  Acomoda três varas 
e vem completamente montado (inclui baterias e 
carregador).  Podem ser adicionados mais duas 
portas-vara opcionais. 
#72020007 – Hobie Livewell 

Extensão de Porta-Vara 
Desliza facilmente nos suportes de vara moldadas 
no seu barco aumentando a segurança e ajuda a 
manter as varas acima do nível da água. 
#72020014 – Extensão para suporte de vara Hobie 

Kit de Âncora 
Fique imóvel quando quiser usando essa âncora 
dobrável de 1,7 kg.  O Kit inclui 15 m de corda e 
uma bolsa de armazenamento com clipes para 
fixação. 
#80035A – Kit de âncora 

Correia para vara Hobie 
Uma coisa é um “peixe grande” escapar,  outra muito 
pior é perder sua vara favorita.  Prenda com esta 
correia. 
#74052001 – Correia para vara Hobie 

Balde de acessórios 
A melhor bandeja de utilidades.  Organiza 
perfeitamente roldanas, ferramentas, peças e cabe 
facilmente nas escotilhas de 8”do tipo “Gira e Veda”. 
#71704001 – Balde de acessórios Hobie 
#71704021 – Balde fundo de acessórios Hobie 

Kit de Reboque de Âncora 
Inteligente sistema de cordas permite o 
lançamento e/ou ajuste da âncora ou da Vara 
Ancora sentado no cockpit.  Tenha a certeza 
de que conseguirá posicionar seu barco 
perfeitamente enquanto confortavelmente 
sentado. 
#72020073 – Kit Universal de Reboque de 
Âncora 

Estaca de Ancoragem 
Fixe a sua posição em águas rasas com esta 
âncora vertical.  Basta inserir a vara em um 
fundo de areia ou lama e fixá-la à sua proa, 
popa ou kit de Reboque de âncora. 
#72076001 – Vara Âncora 

Acessórios de caça 
Organize seus acessórios de caça, faça você e seu 
barco desaparecerem com os acessórios de caça 
Hobie.  É a melhor opção depois de um manto de 
invisibilidade. 
#72020013 – Suportes para armas 
#72720 – Cobertura camuflada 
#72730003 – Cobertura camuflada (cabe no Pro Angler) 

Salva-vida inflável 
Extremamente leves, frescos e mais confortáveis 
do que os coletes salva-vidas convencionais.  
Design funcional para vários tipos de esportes 
como pesca, caiaque e vela.  
#S6779RG - Vermelho/Cinza 
#S6779TG - Creme/Cinza 
#S6779MG - Manga 

Hobie Hi-Back Fisherman 
A postos e carregado, este novo colete de pesca 
e caça é o colete salva-vida ideal.  Conforto, 
segurança, com tudo o que você precisa ao seu 
alcance. 
#S6148XXX – Hi-Back Fisherman/Mango 
#S6149XXX – Hi-Back Fisherman/Cactus 
(XXX = Tamanho – P-MD/G-GG/XGG) 

Sidekick 
Perfeito para quem busca maior estabilidade.  
Encaixa na maioria dos caiaques Hobie e 
funciona com outros caiaques também. 
#72062101 Kit Sidekick Ama– Cinza Claro 
#72063101 Kit Sidekick Ama – Verde Escuro 

Kit Mirage ST Turbo 
Aumente suas velocidades com essas nadadeiras 
maiores e mais eficientes.  Compatível com todos os 
MirageDrives. 
#72065 – Kit Mirage ST Turbo 
#72066001 – Versão V2 (2009 e mais novo) 
#72066021 - Vermelho/Preto 
*inclui duas nadadeiras e dois mastros mais longos. 

Pacote de personalização de 
caiaque 
Personalize seu caiaque trocando os 
acessórios padrão por esses acessórios 
opcionais.  O visual é incrível e o caiaque fica 
ainda mais fácil de usar. 
#72020023 – Pacote de personalização de caiaque

Pacote de Pesca Ultimate 
Pacote Fishfinder, Balde de Acessórios 
(três unidades), Suporte de Vara em Tubo 
RAM , Kit de Reboque de Âncora, (2) 
extensões para suporte de vara Hobie, (2) 
correias de vara 
#72020021 – Pacote de pesca Ultimate 

Pacote Fishfinder 
Inclui o Lowrance X-4 Pro Fishfinder, 
Suporte Ram e o kit de instalação Hobie 
(específico para caiaques). 
#72020020 – Pacote Fishfinder

Pacote de Pesca com Isca 
Hobie Sidekick, suporte de pesca com isca 
Hobie, Grande Suporte de Acessórios Hobie 
#72020022 – Pacote de Pesca com Isca 

Pacote de Pesca 

ACESSÓRIOS HOBIE PARA PESCA 
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Tripulação 

 
Comprimento  

Largura 

 
Capacidade 

 
Peso de casco 

 
Peso de casco 

com equipamento 
completo  

Cores 

Esporte 

Página 6 

Único 

9' 7"/2,92 m 

29,5"/0,75 m 

225 lbs/102 kg # 

53 lbs/24,04 kg 

66,3 lbs/30,07 kg 

Aventura 

Página 20 

Único 

16'/4,88 m 

27,5"/0,7 m 

350 lbs/159 kg #  

75,5 lbs/34,25 kg 

88,8 lbs/40,28 kg 

Outback 

Página 8 

Único 

12' 1"/3,68 m 

33"/0,84 m 

400 lbs/181 kg # 

75 lbs/34,02 kg 

88,3 lbs/40,05 kg 

Adventure Island 

Página 22 

Único 

16'/4,88 m 

c/ amas fechadas: 9' 4"/2,84 m 
c/ amas abertas: 42"/1,06 m 

350 lbs/159 kg # 

86,5 lbs/39,24 kg 

115 lbs/52,16 kg 

Revolution 11 

Página 10 

Único 

11' 6"/3,51 m 

29"/0,74 m 

275 lbs/125 kg # 

57 lbs/25,85 kg 

70,3 lbs/31,89 kg 

Tandem Island 

Página 26 

Tandem 

18' 6"/5,64 m 

c/ amas fechadas: 10'/3,05 m 
c/ amas abertas: 4'/1,22 m 

600 lbs/272 kg # 

124 lbs/56,25 kg 

190 lbs/86,18 kg 

Série Mirage Série Island 
Revolution 13 

Página 12 

Único 

13' 5"/4,09 m 

28,5"/0,72 m 

350 lbs/159 kg # 

69,5 lbs/31,52 kg 

82,8 lbs/37,56 kg 

Outfitter 

Página 16 

Tandem 

12' 8"/3,86 m 

34"/0,86 m 

425 lbs/193 kg # * 

86 lbs/39,01 kg 

111,6 lbs/50,62 kg 

Oasis 

Página 18 

Tandem 

14' 6"/4,42 m 

33"/0,84 m 

550 lbs/249 kg # *  

89 lbs/40,37 kg 

114,6 lbs/51,98 kg 

Papaia 
Dourada 

Vermelho 
Hibisco 

Marfim 
Dunas 

Azul 
Caribe 

Papaia 
Dourada 

Vermelho 
Hibisco 

Marfim 
Dunas 

Oliva 

Série Mirage Série Island 

Azul 
Caribe 

Papaia 
Dourada 

Vermelho 
Hibisco 

Marfim 
Dunas 

Oliva 
(Apenas Quests) 

 Série Remo 

Marfim 
Dunas

Amarelo Oliva 

 Série Pro Angler 

Sundance Sage 

Série Inflável 

Cores 

FROTA DE CAIAQUE E PESCA HOBIE 
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Tripulação 

 
Comprimento  

Largura 

 
Capacidade 

 
Peso de casco 

 
Peso de casco 

com equipamento 
completo  

Cores 

i9S     

Página 32 

Único 

9'/2,74 m 

36"/0,91 m 

325 lbs/147 kg 

48,5 lbs/22 kg 

66,5 lbs/30,16 kg 

i12S 

Página 34 

Único 

12'/3,66 m 

36"/0,91 m 

500 lbs/227 kg 

61,5 lbs/27,9 kg 

80,5 lbs/36,51 kg 

i14T 

Página 36 

Tandem 

14'/4,3 m 

36"/0,91 m 

550 lbs/249 kg 

70,5 lbs/31,98 kg 

102 lbs/46,26 kg 

Série Inflável Série Remo 
Lanai 

Página 39 

Único 

9'/2,74 m 

30"/0,76 m 

250 lbs/113 kg # 

45,5 lbs/20,64 kg 

50,7 lbs/23,00 kg 

Quest 11 

Página 40 

Único 

11' 1"/3,38 m 

29"/0,74 m 

300 lbs/136 kg # 

52,5 lbs/23,81 kg 

57,7 lbs/26,17 kg 

Quest 13 

Página 41 

Único 

13'/3,96 m 

28,5"/0,72 m 

350 lbs/159 kg # 

66 lbs/29,94 kg 

71,2 lbs/32,30 kg 

Kona 

Página 42 

Tandem 

11' 6"/3,51 m 

34"/0,86 m 

425 lbs/193 kg # 

67,5 lbs/30,62 kg 

77,5 lbs/35,15 kg 

Odyssey 

Página 43 

Tandem 

14'/4,27 m 

33"/0,84 m 

550 lbs/249 kg # 

78,5 lbs/35,61 kg 

88,5 lbs/40,14 kg 

Série Pro Angler 
Pro Angler 12 

Página 28 

Único 

12'/3,66 m 

36"/0,91 m 

500 lbs/227 kg # 

98 lbs/44,4 kg 

120 lbs/54,4 kg 

Pro Angler 14 

Página 30 

Único 

13' 8"/4,17 m 

38"/0,97 m 

600 lbs/272 kg # 

110 lbs/49,9 kg 

138 lbs/62,6 kg 

- Peso de casco: inclui todos os acessórios de série que são fixados 
permanentemente (ex: escotilhas, alças, leme, ferragens). 

- Peso total com todos os acessórios: inclui o peso do casco apenas 
somado ao de outros acessórios de série que são removíveis, como 
MirageDrive, assento, remos, balde de acessórios, plugue de cassete, 
PA (forro removível), Islands (velas, amas, akas e bolina).  

Observações 
Todas as cores, imagens e especificações de 
todos os modelos estão sujeitas a mudanças 
sem aviso prévio. 

As dimensões declaradas dos barcos são 
estimadas e podem variar levemente devido a 
variáveis imprevisíveis durante manufatura. 

# Em conformidade com a certificação NMMA  
 (National Marine Manufacturers Association)  
 para flutuação. 

* Consulte o site para informações sobre  
 distribuição de carga 
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HOBIE CAT AUSTRALASIA 
Huskisson, New South Wales 
Austrália 
1-800-4-HOBIE 
hobiecat.com.au

HOBIE CAT COMPANY 
Oceanside, Califórnia 
EUA 
1-800-HOBIE-49 
hobiecat.com

HOBIE KAYAK EUROPA 
Stellendam 
Holanda 
+31 (0) 187 499 440
hobie-kayak.com 

HOBIE CAT EUROPA 
Toulon 
França 
+33 (0) 494 08 78 78
hobie-cat.net 

HOBIE CAT BRASIL 
Bahia 
Brasil 
+55 (73) 9982 2424
hobiecat.com.br


