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2 Coleção Hobie da Vela 

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 feito 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 esportivas 
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 
internacional, criando 
imediatamente 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 pranchas 
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 foi 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 
esportes aquáticos, 
Hobie criou uma 
coleção de roupas 
femininas funcionais e 
com estilo. 

1994
O Hobie Float Cat 
marcou o primeiro 
passo da empresa no 
mundo da pesca. 

1994
O Hobie Wave 
foi desenhado e 
desenvolvido 
para ser um catamarã 
perfeito, simples e 
rotomoldado. 

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 
primeiro caiaque do 
mundo com o sistema de 
pedalagem 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 
velejadores 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.   

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

2012
Lançou o Hobie Mirage 
Pro Angler 12, um Pro 
Angler mais compacto 
com os revolucionários 
assentos Vantage. 

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 
Adventure Island, maximizou  
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 
revolucionário, o 
Hobie TriFoiler deixava 
as pessoas pasmas 
com sua velocidade 
impressionante. 

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

   O Mundo é um Parque Aquático... 
  e desde 1950, temos proporcionado  
                   os Melhores Passeios
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O Bravo é ideal para 
velejadores de todos os 
níveis de experiência. 

SÉRIE ROTOMOLDADA  
BRAVO 
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Estável e seguro para iniciantes, mas, ainda assim, adrenalina pura para velejadores experientes em dias 
de rajadas de vento.  O Hobie Bravo proporciona a plataforma perfeita para velejar.  Seu resistente casco 
em polietileno rotomoldado encoraja piqueniques em praias convidativas e elimina todas as preocupações 
relativas ao local de atracamento, qualquer que seja a velocidade do vento.  O corte generoso da vela mestre 
do Bravo, com topo quadrado, captura zéfiros enquanto gira automaticamente quando atingido por rajadas, 
ajudando a manter o barco nivelado.  O eficiente suporte-A do mastro é fácil de montar e a vela mestre 
multicolorida de Dacron, com enrolador, sem retranca torna mais fácil rizar e permite cambar sem problemas. 

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1-2 
Comprimento: 12' / 3,65 m 
Boca: 4' 5"/ 1,35 m 
Calado c/ leme para cima: 9" / 0,23 m 

Comprimento do mastro: 19' / 5,79 m 
Área da vela: 86 pés2 / 7,99 m2 
Peso: 195 lbs / 88,45 kg 
Capacidade: 400 lbs/181 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 
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RECuRSOS PADRÃO: 
• Casco inteiriço de polietileno rotomoldado 
• Leve, rígido, super durável e resistente a impactos 
• Vela mestre em Dacron talada, multicolorida, com topo quadrado (disponível na cor Seabreeze)
• O Suporte-A de mastro elimina as estaias e facilita a colocação do mastro 
• Projeto da vela potente, mas fácil de manobrar 
• Projeto elíptico das velas, gira em ventos fortes ou rajadas para controlar a força 
• Talada angular único facilita o enrolar e desenrolar da vela 
• Rizar e amarrar a vela puxando uma corda leve só uma vez 
• Vela mestre sem retranca 
• Mastro não condutor Comptip 
• Sistema EZ Loc simplifica elevar e baixar o leme 
• Duas alças moldadas, abaixo do convés, facilitam o transporte 
• Quatro alças em quatro cantos facilitam o transporte 
• Escotilha de 8" “Girar e Vedar” para guardar pequenos 
   equipamentos ou alimentos 
• Seis embornais facilitam a drenagem do cockpit rapidamente 
• Cintas acolchoadas de borda 
• Corda de resgate e “Boia Hobie” no ponto do mastro 
   para simplificar endireitando o barco

OPÇÕES: 
Retranca, reboque de alumínio, carrinho de praia 



Coleção Hobie da Vela 6

Diversão para toda a família, emocionante para os mais novos e também fácil e simples para iniciantes, o 
Hobie Wave é o catamarã ideal para sair velejando agora.  Seus cascos simétricos e projeto das quilhas 
proporcionam velocidade e desempenho, eliminando a necessidade de bolinas, enquanto sua construção 
em polietileno rotomoldado é praticamente indestrutível.  Uma grande vela mestre com talhas integrais, 
sem retranca, é poderosa em condições de vento leve, mas é projetada para reduzir a velocidade caso 
haja uma rajada inesperada.  O Hobie Wave é ideal para velejar solo ou com um amigo, enquanto a edição 
Wave Clube também pode ser usada por escolas, organizações ou resorts. 

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1-4 
Tripulação para corrida: 1 
Comprimento: 13' / 3,96 m 
Boca: 7' / 2,13 m 
Calado c/ leme: 11" / 0,28 m 
Comprimento do mastro: 20' / 6,09 m 
Área da vela: 95 pés2 / 9 m2 
Peso: 245 lbs / 111 kg 
Capacidade: 800 lbs / 362 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 
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RECuRSOS PADRÃO: 
• Cascos de polietileno rotomoldado, super duráveis, resistentes ao impacto, 
 com flutuabilidade positiva 
• Quilha com projeto especial elimina bolinas para facilitar atracar em praias 
• Sistema EZ Loc simplifica elevar e baixar o leme 
• Vela mestre da Dacron talada, multicolorida, com topo quadrado. 
 com janela transparente de segurança (disponível na cor Seabreeze) 
• Trampolim de rede com porta bebidas embutido e fácil de fixar 
 (Versão clássica), rede em 3 peças com ilhoses e laços (versão Club) 
• Vela mestre sem retranca 
• Ponto do mastro em fibra de vidro para segurança 
• Assentos acolchoados para maior conforto 
• Design inovador para fácil transporte e armazenamento 
• Corda de resgate e “Boia Hobie” no ponto do mastro para simplificar 
 endireitando o barco 

OPÇÕES: 
Vela com sistema de zíper para reduzir área da vela mestre, 
kit buja, kit Spinnaker, encostos acolchoados, reboque de 
alumínio, carrinho de areia 

SÉRIE ROTOMOLDADA  
WAVE 

Junte-se ao 
Associação Internacional 

da Classe Hobie 

hobieclass.com



O Hobie Wave é um veleiro 
rápido de fácil navegação e 
montagem que só trará alegria. 

7hobiecat.com 
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SÉRIE ROTOMOLDADA  
T2 

O T2 é o barco de 
referência para velejar 
em cascos rotomoldados 
de performance
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Com seus cascos em polietileno rotomoldado de duas camadas, o T2 é o barco ideal para velejar com a 
família, entre amigos ou em clubes.  Como bastante flutuação, é o barco padrão para escolas de vela e 
diversão segura para a família.  Esta nova geração do Hobie Cat com seu design inovador proporcionam uma 
velejada divertida com uma sensação de alta performance. 

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1-4 
Comprimento: 16 pés / 4,90 m 
Boca: 7' 8" / 2,34 m  
Calado c/ Leme Para Cima: 10" / 0,25 m 

Comprimento do mastro: 26' 6" / 8,07 m  
Área da vela: 172 pés2 / 16 m2  
Peso: 388 lbs / 176 kg   
Capacidade: 529 lbs / 240 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 

RECuRSOS PADRÃO: 
• Cascos de polietileno rotomoldados super duráveis e resistente ao impacto 

 em duas camadas, com flutuação positiva 

• Protetor de Quilha substituível 

• Vela mestre talada em Dacron, multicolorida, com topo quadrado  

 (disponível na cor Seabreeze) 

• Buja em Dacron com faixa anti-UV 

• Trampolim de rede com bolso 

• Sisteme de leme EZ Loc e extensão da cana do leme 

• Mastro em alumínio com Comptip 

• Escota da buja fixa na barra frontal 

• Trilho com traveler integrado na barra traseira 

• Traveler principal com rolamento 

• Trapézio duplo 

• Kit de recolhimento do jib 

• Corda de resgate e “Boia Hobie” no ponto do mastro para  

   simplificar endireitando o barco 

OPÇÕES: 
Kit Gennaker com dobrador, kit spinnaker completo com 

trumpet, reboque de alumínio, carrinho de praia
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SÉRIE ROTOMOLDADA  
GETAWAY 
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Quando o programa é velejar com amigos e familiares, o Hobie Getaway garante divertimento para todo 

mundo.  Adicione a isso os cascos simétricos que proporcionam uma melhor performance, seu eficiente plano 

da vela mestre e a buja com enrolador e você descobrirá rapidamente um pedigree de velejar que deixa os 

"barcos de festa" encalhados.  Com o Getaway, não há nenhuma preocupação ao amarrar dois barcos juntos, 

atracar na areia ou no píer;  seu casco resistente ao impacto de polietileno rotomoldado assegura anos de 

diversão para toda a família.  Mas, o mais impressionante no Getaway é seu valor incrível muita diversão por 

um preço acessível.  

Leve a festa para a água 
           com o Hobie Getaway 

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1-6 
Comprimento: 16' 7" / 5,04 m 
Boca: 7' 8" / 2,34 m 
Calado c/ Leme Para Cima: 10" / 0,25 m 
Comprimento do mastro: 25' / 7,62 m 
Área de vela: 180 pés2 / 17 m2 
Peso: 390 lbs / 177 kg 
Capacidade: 1000 lbs / 453 kg 
Construção do casco: Polietileno Rotomoldado 
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RECuRSOS PADRÃO: 
• Cascos de polietileno rotomoldados super duráveis e resistente ao impacto 

• Quilha com projeto especial elimina bolinas para facilitar atracar em praias 

• Sistema EZ Loc simplifica elevar e baixar o leme 

• Vela mestre multicolorida com esteira elevada para fácil passagem em 

 bordos e cambadas (disponível na cor Seabreeze) 

• Vela mestre completamente talada, sem retranca 

• Trampolim de rede na frente e atrás do mastro 

• Buja com enrolador 

• Ponto do mastro em fibra de vidro para segurança 

• Caixa térmica em ambos os cascos 

• Corda de resgate e “Boia Hobie” no ponto do mastro para 

   simplificar endireitando o barco 

OPÇÕES: 
Assentos de asa, sistema de trapézio de uma pessoa, 

reboque de alumínio com rodas duplas opcionais e porta 

mastro, carrinho de praia 
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O Adventure Island mistura    
    um design clássico com as inovações da Hobie  

SÉRIE ISLAND  
ADVENTuRE ISLAND 

14 Coleção Hobie da Vela 
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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 

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. 

RECuRSOS PADRÃO: 
• Casco do caiaque Hobie Mirage Adventure 
• Mirage Drive com Quilhas Turbo 
• Dois estabilizadores com cores coordenadas 
• Barras transversais, removíveis, montadas no convés 
• Vela mestre completamente talada, sem retranca 
• Bolinas 
• Sistema patenteado de velas com enrolador e talas verticais integrais 
• Mastro de duas peças 
• Bolsa de armazenamento de comprimento do mastro/vela 
• Moitões Harken 
• Todas as linhas e material para velejar 
• Leme “Kick-up” Island 
• Remo de duas peças com cabo de fibra de vidro 
• Assento de encosto alto acolchoado com apoio lombar inflável 
• Escotilha de proa grande coberta com amarração de cordas  
   Bungee® (tipo elástico) 
• Duas escotilhas de 8’” tipo “Girar e Vedar” 
• Balde para acessórios 
• Área de carga na popa com amarração de cordas Bungee® 

OPÇÕES: 
Carrinho “Plug-in”, a cobertura da escotilha, 
Livewell, Kit de Trampolim, pacote de Navegação, 
Hobie eVolve™ com Kit de Motor Elétrico  
Torqeedo, reboque de alumínio (pode ser 
adaptado para um ou dois caiaques Adventure 
Island) e carrinho para areia 
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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 

Junte-se ao 
Hobie Island Club 

hobiecat.com/hobieislandclub 

SÉRIE ISLAND  
TANDEM ISLAND 

RECuRSOS PADRÃO: 
• Dois Mirage Drive com Quilhas Turbo 
• Mastro de duas peças de fibra de carbono 
• Vela mestre sem retranca com enrolador 
• Estabilizadores de cores coordenadas, facilmente retráteis/removíveis 
• Travessas montadas no convés 
• Bolina “kick-up” completamente retrátil e embutida 
• Leme “Kick-up” Island 
• Controle de direção em ambos os cockpits 
• Escota leva a ambos os cockpits 
• Dois assento com encosto alto acolchoado e apoio lombar inflável 
• Dois remos de duas peças com armazenamento no convés 
• Moitões Harken 
• Todas as linhas e material para velejar 
• Compartimento de carga traseiro com amarração de cordas Bungee 
• Grande escotilha de armazenamento frontal 
• Três escotilhas de 8” tipo “Girar e Vedar” 
• Dois suportes de vara moldados 
• Quatro bolsos para armazenamento cobertos por rede 
• Quatro porta copos/garrafas 
• Quatro alças moldadas para transporte 

OPÇÕES: 
Carrinho “plug-in”, cobertura de escotilha, Kit de Trampolim, pacote de Navegação, 
Livewell, Hobie eVolve com kit de motor elétrico Torqeedo, reboque de alumínio e 
carrinho de areia 
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Chame um parceiro   
  e aproveite o passeio 
        em um Tandem Island. 
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O Hobie 16   
revolucionou    

o mundo multicasco 

SÉRIE DE FIBRA DE VIDRO  
HOBIE 16 
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O Hobie 16 foi lançado na década de 70 nas praias do sul da Califórnia e a noção de velejar foi instantaneamente 
transformada para sempre.  O Hobie 16, projetado para lançamento na praia, trouxe o esporte para todos os 
velejadores que amam velocidade.  Os cascos assimétricos de fibra de vidro leves do catamarã proporcionam 
velocidade e seu sistema de trapézio duplo permite que você e seu proeiro aproveitem toda essa potência.  Hoje, 
45 anos e mais de 100.000 barcos depois, o Hobie 16 ocupa um local cobiçado no Hall da Fama dos Veleiros 
e continua proporcionando adrenalina e regatas de nível mundial.  Voe com o Hobie 16 e você entenderá a 
obsessão global!   

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 1-4 
Equipe de Corrida: 2 
Comprimento: 16' 7" / 5,04 m 
Boca: 7' 11" / 2,41 m 
Calado c/ Leme Para Cima: 10" / 0,25 m 
Comprimento do mastro: 26' 6" / 8,07 m 
Área de vela: 218 pés2 / 20 m2 
Peso: 320 lbs / 145 kg 
Capacidade: 800 lbs / 362 kg 
Construção do casco: sanduíche de espuma/fibra de vidro 

RECuRSOS PADRÃO: 
• Cascos assimétricos eliminam bolinas, facilitando atracamento na areia 

• Sistema de leme “kick-up” 

• Velas em Dacron prontas para corrida, com cores intensas 

 (Disponível nas cores Seabreeze ou Hot Tamale) 

• Plataforma de trampolim elevado proporciona uma experiência seca e 

 fácil de usar o trapézio 

• Leme EPO3 de fibra de carbono 

• Sistema de trapézio duplo 

• Moitões Harken 

• Mastro Comptip proporciona segurança 

• Mastro preto anodizado 

OPÇÕES: 
Kit Spinnaker e spinnaker-douser, reboque de alumínio com 

rodas duplas opcionais e suporte de mastro, carrinho de areia 
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Junte-se ao 
Associação 

Internacional da Classe 
Hobie 

hobieclass.com 
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Simples assim: velocidade vicia.  Desfrute de um tempo de trapézio em um dia de bons ventos e sua mente se adaptará rapidamente 
a altas velocidades e horizontes que se aproximam rapidamente.  O Wild Cat, o matador de competição da classe Formula 18, foi 
desenhado pela Hobie Cat Europa para alimentar seu vício em adrenalina.  Toques elegantes e práticos incluem uma proa que corta 
ondas, uma seção de mastro de asa integrada, bolinas e lemes de elevada proporção, trapézios duplos, um sistema de abertura e 
recolhimento de spinnaker e cascos super velozes de fibra de vidro.  Estender-se no trapézio e o Wild Cat fornecerão exemplos reais 
da “evolução” dos ângulos de vento aparente.  Atenção: sorrisos rasgados e momentos da mais pura diversão incluídos! 

ESPECIFICAÇÕES: 
Tripulação: 2 
Equipe de Corrida: 2 
Comprimento: 18' / 5,46 m 
Boca: 8' 6" / 2,59 m 
Calado c/ leme para cima: 7" / 0,18 m 
Comprimento do mastro: 29' 6" / 8,99 m 
Área de vela: 454 pés2 / 42 m2 
Peso: 397 lbs / 180 kg 
Capacidade: 529 lbs / 240 kg 
Construção do casco: sanduíche de espuma/fibra de vidro 

RECuRSOS PADRÃO: 
• Cascos de fibra de vidro incluem faixa em EVA antiderrapante e uma portilha 
 de inspeção na popa (por casco) 
• Lemes e bolinas reforçadas com fibra de carbono 
• Extensão telescópica da cana do leme em fibra de carbono 
• Trampolim de rede 
• Vela mestre de topo quadrado em Pentex Mylar 
• Buja em Pentex Mylar com talas integrais 
• Sistema de buja de auto-cambar 
• Spinnaker 
• Sistema apagador de Spinnaker estilo meia 
• Moitões Harken 10:1 (sistema da escota da vela mestre) 
• Esticador da testa 16:1 
• Mastro de rotação ajustável 
• Trapézio duplo 
• Moitões Spinlock (esticador da testa) 

BRANCO
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OPCIONAIS: 
Reboque de alumínio com rodas duplas e porta 
mastro, berços para o casco, carrinho para praia 

SÉRIE DE FIBRA DE VIDRO  
WILD CAT 

Junte-se ao 
Associação 

Internacional da Classe 
Hobie 

hobieclass.com 
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O Wild Cat  
é seu bilhete para 

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

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 

Camisas esportivas 
#3857XX – Branca, manga longa, logotipo vermelho 
#3858XX - Branca, manga curta, logotipo vermelho 
#3859XX – Camiseta feminina gola em V, manga 
   curta, logotipo azul 
(XX = tamanho) 

Casacos de Respingo 
Fique seco com um casaco que permite respirar.  Tem 
vedação em neoprene na cintura, no pescoço e nos 
punhos. 
*Disponível em laranja médio e, enquanto durarem os 
estoques, também em vermelho. 

Camisetas 
A fidelidade começa na sua gaveta de roupas.  
Vários designs e cores disponíveis para combinar 
com o seu estilo de vida. 
5150XX - Preto 
5151XX - Branco 
5152XX - Azul 
(XX = tamanho) 

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! 

Luvas 
Previna queimaduras de corda e tenha mais força 
de preensão.  Ideal para controle ativo das cordas 
da vela em dias com muito vento. 
P/M/G/GG 
#3188XX – Luvas para Velejar Hobie 
(XX = tamanho) 

Bolsa de Vela Deluxe Hobie 
Mantenha suas peças e velas seguras, limpas e 
bem protegidas nesta bolsa de vela expansível e 
compartimentada.  Cabe em qualquer tamanho vela 
Hobie. 
#3121 - Bolsa de Vela Deluxe Hobie 

Fraldas de Trapézio 
Melhore sua experiência no trapézio com essas 
fraldas confortáveis.  Disponível em diversos 
estilos para combinar com o seu gosto. 

Capas para leme 
Se quiser velocidade, você precisa cuidar de 
seus lemes.  Mantenha-as livres de batidas e 
seguras. 

Reboques 
Linha completa de reboques, do mais simples 
ao mais completo para atender às suas 
necessidades de transporte.  

Carrinho de areia 
Atravesse facilmente qualquer praia, lama, areia 
ou pedras.  Torna os lançamentos mais fáceis e 
divertidos. 
Conheça o catálogo de peças e acessórios e 
confirme os vários modelos. 

ACESSÓRIOS DE HOBIE 

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 
 



Observação: 
- Todas as cores, imagens e especificações de todos os modelos estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. 
- As dimensões declaradas dos barcos são estimadas e podem variar ligeiramente devido a variáveis imprevisíveis durante manufatura. 
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Página 

Tripulação 

Equipe de corrida 

Comprimento 

Boca 

Bolinas 

Calado c/ leme para cima 

Calado c/ leme para baixo 

Comprimento do mastro 

Área de vela 

Vela mestre 

Buja 

Equipamento Spinnaker 

Peso do Barco 

Capacidade 

Leme Inclinável 

Trapézio Único 

Trapézio Duplo 

Asas 

Carga máxima da asa 

Adventure Island 

14

1

16'/4,88 m 

9' 4"/2,84 m 

Incluído 

6"/0,15 m 

26"/0,66 m 

15' 2"/4,62 m 

57,5 pés2/5,34 m2 

Incluído 

115 lbs/52,16 kg 

350 lbs/159 kg 

Incluído 

Tandem Island 

16

2

18' 6"/5,64 m 

10 pés / 3,05 m 

Incluído 

6"/0,15 m 

26"/0,66 m 

18'/5,49 m 

90 pés2/8,4 m2 

Incluído 

190 lbs/86,18 kg 

600 lbs/159 kg 

Incluído 

Bravo 

4

01/fev 

12'/3,65 m 

4' 5"/1,35 m 

9"/0,23 m 

19'/5,79 m 

86 pés2/7,99 m2 

Incluído 

195 lbs/88,45 kg 

400 lbs/181 kg 

Incluído 

Wave 

6

01/abr 

1

13'/3,96 m 

7'/2,13 m 

11"/0,28 m 

20'/6,09 m 

95 pés2/9 m2 

Incluído 

Opção 

Opção 

245 lbs/111 kg 

800 lbs/362 kg 

Incluído 

Opção 

Encosto Opcional 

Série Rotomoldada Série Island Série de Fibra de Vidro 
Hobie 16 

18

01/abr 

2

16' 7"/5,04 m 

7' 11"/2,41 m 

10"/0,25 m 

26' 6"/8,07 m 

218 pés2/20 m2 

Incluído 

Incluído 

Opção 

320 lbs/145 kg 

800 lbs/362 kg 

Incluído 

Incluído 

Wild Cat 

20

2

2

18' / 5,46 m 

8' 6"/2,59 m 

Incluído 

7"/0,18 m 

4' 2"/1,27 m 

29' 6"/8,99 m 

454 pés2/42 m2 

Incluído 

Incluído 

Incluído 

397 lbs/180 kg 

529 lbs/240 kg 

Incluído 

Getaway 

10

01/jun 

16' 7"/5,04 m 

7' 8"/2,34 m 

10"/0,25 m 

25'/7,62 m 

180 pés2/17 m2 

Incluído 

Incluído 

390 lbs/177 kg 

1000 lbs/453 kg 

Incluído 

Opção 

Opção 

450 lbs/204 kg 

T2 

8

01/abr 

16 pés / 4,90 m 

7' 8"/2,34 m 

10"/0,25 m 

26' 6"/8,07 m 

172 pés2/16 m2 

Incluído 

Incluído 

Opção 

388 lbs/176 kg 

529 lbs/240 kg 

Incluído 

Incluído 

FROTA DE VELEIROS HOBIE 



HOBIE CAT AuSTRALASIA 
Huskisson, New South Wales 
Austrália 
1-800-4-HOBIE 
hobiecat.com.au 
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HOBIE CAT COMPANY 
Oceanside, Califórnia 
EUA 
1-800-HOBIE-49 
hobiecat.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 


