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Hobie ابتكار 
نختص منذ أكثر من 60 عاًما بصناعة ألواح عالية الجودة واألداء.

لقد ساعدت عبقرية هوبي ألتر وقدرته على االبتكار واإلبداع في صياغة وتغيير ثقافة المتحمسين للرياضات المائية 

على مستوى العالم بأكمله. ، حولت ابتكارات هوبي ألتر وإبداعاته أنشطة ركوب المياه أكثر سهولة ومتعة، بدًء باإلبحار 

إلى ركوب األمواج و ركوب زورق الكاياك

ُيعد هوبي شخصية رائدة في مجال تصنيع األلواح منذ عام 1950، وقد خلق معرفة متأصلة لدى الجميع حول صناعة 

منتج عالي الجودة والتركيبة المناسبة والصحيحة من المواد لكي يتناغم ذلك كله ويعمل بالشكل الصحيح. توجد مصانع 

إنتاج ألواح التجديف بوضع الوقوف Stand Up Paddleboards في دانا بوينت بكاليفورنيا، وقد تبوأت تلك 

األلواح التي صنعها هوبي مركز الصدارة التطويرية في مجال صناعة المجاديف منذ بداياتها األولى عام 2006.  

وقد واصل هوبي تقليده اإلبداعي مع مجموعة ألواح paddleboards التي يتم ركوبها في وضع الوقوف. وقد نجح 

هوبي من خالل استخدام وجمع تقنيات ُمثبتة في مجال صناعة األلواح وبناء الزوارق بأن ُيطور منظومة من ألواح 

paddleboards التي يتم ركوبها في وضع الوقوف لتناسب تقريباً كل احتياجات ُعشاق التجديف. 

هوبي التر ـ 1954
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ابتكار 
    طرق جديدة للعب على
    المياه منذ عام 1950 
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قضيب األمان المدمج
قضيب من الفوالذ يتسم بقوته الفائقة تمت صناعته 

ودمجه في مقبض هوبي. وهو ما يمنح لوح التزلج األمان 
باستخدام قفل كبلي بسيط.

مقبض يد مريح للبدن
المقبض مصنوع بما يناسب شكل اليد نفسها أثناء القبض 

عليه، فهو مصمم بحيث يكون سهل الوصول إليه 
واستخدامه، و يمنحك الراحة في إحكام القبضة عليه.

Ergonomic Hand Hold
Contour molded handhold designed for easy 
access and a secure and comfortable grip

نظام تهوية فريد من نوعه ال تصاحبه أي جلبة أو صعوبة يقوم 
بمعادلة الضغط الناتج عن اختالف درجة الحرارة أو االرتفاع.

إنشاء اللوح تقنية اللوح

مريح في قبضة اليد

قضيب أمان مدمج لألقفال التأمينية
HHOBIE 

INTEGRATED 
HANDLE

مقبض هوبي المدمج

)V( نظام هوبي للتهوية المزدوج  على شكل حرف

تمت قولبة الغالبية العظمى من طرقنا باستثناء XHL و XLL وكذلك CLK الذي ُيصنع خصيصاً لتلبية احتياجاتك. 
إن القولبة الجيدة أللواح التزلج أمر في غاية األهمية بالنسبة إلى هوبي، حيث يضمن ذلك تطابق األشكال والتصاميم 

مطابقة تماماً ألشكالنا األساسية. 

تستخدم ُمصفحات الجاذبية في طرازاتنا األكثر تخصصاً وعالية األداء التي نصنعها وفقا لمتطلبات واحتياجات عمالئنا. 
هذا األسلوب من التصفيح يتيح لنا إنتاج ألواح متطورة نستمر في تحسينها بشكل متواصل. وسوف تصبح الكثير من هذه 

األشكال في نهاية المطاف نماذج مقولبة. يتم بعد ذلك مزاوجة هذه األشكال مع التركيبات التي نشعر أن اللوح يناسبها 
إلى أقصى درجة، مع تركيز االهتمام على الدوام على المتانة والوزن والسعر، واألهم من ذلك كله ـ األداء. 

فيما يلي مقياس S-W-PR الخاص بنا والذي سيساعدك في العثور على اللوح والتركيب الذي يفي باحتياجاتك ويلبي 
متطلباتك على النحو األفضل. كل األلواح التي نصنعها متينة وخفيفة ـ معظمها ال يتجاوز وزنه 30 رطالً. صناديق الزعانف 

والمقابض وأشرطة الربط وُسدادات السلسلة ُمركبة ومثبتة في رغوة عالية الكثافة لتحقيق المزيد من القوة والمتانة في جميع 
ألواحنا المقولبة. في جميع عمليات تصنيع تشكيلة التجديف بوضع الوقوف SUP هناك اختالفات كبيرة في المتانة والوزن 

والسعر واألداء.

المتانة = S1 )متين( إلى S5 )أقل متانة(
الوزن = W1 )أخف وزناً( إلى W5 )أثقل وزناً(

نطاق السعر الوزن  المتانة  البنية التركيبية 

دوالر   W3   S4   HCX

دوالر  W5   S1  DMX

دوالر  W3  S2  bCX4

دوالر  W1  S5  bCX4R

دوالر   W2  S4  XLL

دوالر  W2  S4  XHL

دوالر   W1  S5  CLK

)S-W-PR( المتانة - الوزن - معدل السعر

تصفيح مقولب عالي الضغط الخيزران مركب اإليبوكسي سباق 4 مراحل  



5 HOBIE.COM

BCX4-S2-W3 دوالر

تصفيح مقولب عالي الضغط الخيزران مركب اإليبوكسي 4 مراحل  
اة   مناطق الصدمات من األلياف الكربونية الُمقوَّ

قلب ePS مضغوط

سطح وقاعدة من األلياف الزجاجية

ترصيع السطح برغوة عالية الكثافة
سطح وقاعدة من األلياف الزجاجية

سطح وقاعدة وحواجز من الخيزران المصفح
سطح وقاعدة من األلياف الزجاجية

مربعات زعانف مثبتة في رغوة عالية الكثافة

EPOXY

MOLDED 
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HCX-S4-W3 دوالر

تصفيح مقولب     Hobie ُمَرّكب إيبوكسي

قلب ePS مضغوط

سطح وقاعدة من األلياف الزجاجية

ترصيع السطح برغوة عالية الكثافة

سطح وقاعدة من األلياف الزجاجية

مناطق الصدمات مصفحة بالخيزران المقوى

سطح وقاعدة من األلياف الزجاجية

مربعات زعانف مثبتة في رغوة عالية الكثافة

EPOXY

MOLDED 

COMPRESSIONHHC
O
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تصفح مقولب  إيبوكسي مصبوب مضغوط متين 

اة   مناطق الصدمات من األلياف الكربونية الُمقوَّ

قلب ePS مضغوط

حشيشة رقيقة للغاية من األلياف الزجاجية

3x  حزام حاجز من األلياف الزجاجية من أعلى ومن أسفل

تصفيح خيزران أسفل مناطق الوقوف

سطح وقاعدة من األلياف الزجاجية

صناديق الزعانف وسدادات السلسلة معزولة برغوة عالية الكثافة

Dura تقوية متكاملة لحاجز
DMX-S1-W5 دوالر

EPOXY

MOLDED xmCOMPRESSION

BCX4R-S5-W1 دوالر

تصفيح مقولب عالي الضغط الخيزران مركب اإليبوكسي سباق 4 مراحل  
  قاعدة وحاجز من األلياف الكربونية

قلب ePS مضغوط

سطح وقاعدة من األلياف الزجاجية

ترصيع السطح برغوة عالية الكثافة
سطح وقاعدة من األلياف الزجاجية

سطح وقاعدة وحواجز من الخيزران المصفح

سطح وقاعدة من األلياف الزجاجية

مربعات زعانف مثبتة في رغوة عالية الكثافة

EPOXY

MOLDED 

44
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صفائح الجاذبية 

CLK-S5-W1 دوالر

XLL-S4-W2 دوالر

XHL-S4-W2 دوالر

Powered by
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 A T R v 3 عة مجمو

الجيل التالي لمجموعتنا من األلواح األكثر شعبية ورواجاً، مجموعة ATRv3، ُتظهر التنوع 
والشكل والوظيفة؛ مما جعل هذا الجيل من األلواح واحداً األفضل في جميع األلواح التي 

تستخدم في االستجمام على اإلطالق. تأتي مجموعة ATRv3 بطولين وتتسع لمجموعة متنوعة 
من المجاديف ذات المقاسات المختلفة كما تتناسب مع كل المستويات المهارية.

:S e R i e S ص  ا خو
 هيكل BCX4 مقولب، مقبض هوبي، نظام تهوية مزدوج على شكل حرف )V(، سدادة سلسلة، 

مسند إيفا ¾ طول، نقاط ربط وتثبيت 

ن ا لو أل ا
األزرق الداكن، األحمر بلون غروب الشمس

ُصممت مجموعة  
  ATRv3 لكل

المناسبات

ATRV3 10-4

10 قدم  4 بوصة / 315 سم

32 بوصة / 81.28 سم

4.8 بوصة / 12.19 سم

182.1 لتر

24 رطل / 10.9 كجم

 ATRV3 11-2

11 قدم 2 بوصة / 335 سم

32 بوصة / 81.28 سم

4.8 بوصة / 12.19 سم

201 لتر

25 رطل / 11.34 كجم

المواصفات:

الطول

العرض

الُسمك

الحجم

الوزن*
)*تقريباً +/- 2 كجم(

BCX4-S2-W3 دوالر

EPOXY

MOLDED 

44
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المواصفات:

الطول

العرض

الُسمك

الحجم

الوزن*
)*تقريباً +/- 2 كجم(

:S e R i e S ص  ا خو
هيكل HCX مقولب، مسند إيفا EVA pad بطول كامل، مقبض هوبي، نظام تهوية مزدوج 

على شكل حرف )V(، سدادة سلسلة، ، نقاط ربط وتثبيت

يتوفر في EVA-LUTION مجموعة كاملة من بطانة إيفا 
بما يوفر منطقة سطح تعمل بكامل قدرتها الوظيفية بمعدل 

100%. والميزة في ذلك كله هي الحصول على لوح مثالي 
الستخداماتك اليومية تحت مجموعة كاملة من أوساط وبيئات 

التجديف. كما توفر أيضاً قدرة جر إضافية عند الحاجة إلى ذلك، 
باإلضافة إلى المتانة الُمضافة في المناطق األضعف واألكثر 

ُعرضة لالحتكاك. 

 تتبنى مجموعة EVA-LUTION أشكالنا المقولبة األكثر شعبية ورواجاً والُمثبّتة وتقوم بدمج سطح إيفا بطول كامل التصميم.
استخدام إيفا بطول كامل يقلل من تكلفة التصنيع دون التأثير على األداء، كما يخلق منصة تجديف سهلة االستخدام إلى أبعد 
الحدود موجهة نحو األداء. تم تصنيع اللوح من خالل عملية HCX من هوبي المقولبة االقتصادية وعالية الجودة. النتيجة 

النهائية هي الحصول على لوح خفيف الوزن، متين، ويتسم بأعلى درجات األداء، في كل الظروف، مع سعر مالئم بالنسبة 
ألولئك الذين ينفقون في حدود ميزانية محددة.

EPOXY

MOLDED 

COMPRESSIONHHC
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S
S

I O
N

HCX- S4-W3 دوالر

eVA-LUTioN 10-0

10 قدم / 305 سم 

32 بوصة / 81.28 سم 

4.75 بوصة / 12.07 سم

181.1 لتر

23  رطل / 10.4 كجم

 eVA-LUTioN 10-6

10 قدم 6 بوصة / 320 سم  

30 بوصة / 76.2 سم

4.75 بوصة / 12.07 سم

168.6 لتر

24 رطل / 10.9 كجم

 eVA-LUTioN 11-0

11 قدم / 335 سم 

31.5 بوصة / 80 سم 

4.98 بوصة / 12.65 سم

 L 206.8

25 رطل / 11.34 كجم

 eVA-LUTioN 12-2

12 قدم 2 بوصة / 370.84 سم 

32 بوصة / 81.28 سم 

4.85 بوصة / 12.32 سم

 L 238.5

30 رطل / 13.6 كجم

متين، خفيف الوزن،  
    ويتسم بجودة األداء
في كل الظروف

 e VA - L U T i o N سلسلة
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CMLb سلسلة 

HCX- S4-W3 دوالر

EPOXY

MOLDED 

COMPRESSIONHHC
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CMLb 9-0

9 قدم / 274.3 سم

30 بوصة / 76.2 سم

4.5 بوصة / 11.43 سم

137.2 لتر

18 رطل / 8.2 كجم

 CMLb 9-8

9 قدم 8 بوصة / 294.6 سم

30 بوصة / 76.2 سم

4.75 بوصة / 12.07 سم

151.2 لتر

20 رطل / 9 كجم

المواصفات:

الطول

العرض

الُسمك

الحجم

الوزن*
)*تقريباً +/- 2 كجم(

مصدر اإللهام هنا هو بطل العالم لأللواح الطويلة 3X وكل ما يدور حول كولين ماك فيليبس بطل ركوب األمواج. تستخدم مجموعة 
CMLB هيكل HCX من هوبي، وهو اقتصادي خفيف الوزن ومتين ومقولب لتحقيق تناسق الشكل وهو ما يتناسب تماماً مع 

الشكل الرئيسي األصلي. يتمتع اللوح بمحيط كامل، وسطح أكثر استواء مع حواجز ُمدخلة ومثبتة بالكامل لتحقيق أقصى درجات 
الثبات. يبدأ تصميم القاعدة بتجويف في المقدمة يتحول إلى قاعدة مسطحة جميلة ولطيفة تحت القدم لتحقيق الثبات تنساب نحو ذيل 
يتمتع باألداء الجيد مع شكل حرف في )V( كبير، وتجويف مزدوج للدوران الحر في نطاق ضيق ومحكم مع ذلك القدر الكبير من 
القيادة في دورانات متتالية. يا له من لوح رائع للتجديف بشكل مسطح على سطح الماء مع تلك الميزة المضافة المتوفرة من ذلك 

اللوح الطويل الرائع لركوب األمواج SUP. تتصل لوحة المقدمة الطويلة المصنوعة من الراتينج بتاريخ طويل من ركوب األمواج 
على تلك المعدات المصنوعة من الراتينج من هوبي الذي يكشف عن مدى التزامنا بفن صناعة وبناء ألواح ركوب األمواج عالية 

الجودة وكذلك تشكيلة التجديف بوضع الوقوف SUP ذات الجودة العالية أيضاً.

:S e R i e S ص  ا خو
هيكل HCX مقولب، مقبض هوبي،

نظام تهوية مزدوج على شكل حرف )V(، سدادة سلسلة، مسند إيفا ¾ طول، 
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CMLb تتمتع مجموعة
     بشكل وأداء 

         أوحى به كولين ماك فيليبس 
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 DURA  GL iDe مجموعة 

:SeR ieS خواص 
اة مدمجة،  هيكل DMX مقولب، مسند إيفا بطول كامل، حواجز مطاطية ُمقوَّ

مقبض هوبي، نظام تهوية مزدوج على شكل حرف )V(، زعنفة مركزية مفردة،
سدادة سلسلة، ، نقاط ربط وتثبيت

لما كانت مجموعة Dura Glide تدمج األداء والثبات والمتانة، فإنها مثالية لدخول عشاق التجديف إلى المستوى المتوسط. 
وهي تتمتع بتصميم فائق الثبات مع عتلة تأرجح مثالية لتعظيم عملية االنزالق واألداء، مع االستفادة في الوقت ذاته من هيكل 

DMX من هوبي لتعظيم المتانة والقوة. مجموعة رائعة من األلواح مالئمة تماماً ألساطيل العروض والتأجير.

تتمتع مجموعة Dura Glide بحزام 
اة مثبت في  مدمج من حواجز مطاطية ُمقوَّ
الحاجز، يوفر اقصى مستوى من الحماية 

الفائقة ويحافظ على 
األداء الكلي واألمثل للوح. 

DURA تقوية حاجز

DMX- S1-W5 دوالر

EPOXY

MOLDED xmCOMPRESSION

DURA GLiDe 9-6

9 قدم 6 بوصة / 289.6 سم

30 بوصة / 76.2 سم

4.6 بوصة / 11.68 سم

L 162

25 رطل / 11.3 كجم

DURA GLiDe 10-10

10 قدم 10 بوصة / 330 سم

33 بوصة / 83.82 سم

5 بوصة / 12.7 سم

227.1 لتر

31 رطل / 13.1 كجم

المواصفات:

الطول

العرض

الُسمك

الحجم

الوزن*
)*تقريباً +/- 2 كجم(

األلوان
أحمر، أزرق
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 DURA GLiDe سلسلة
    مثالية تماماً بالنسبة لعشاق التجديف

        في المستوى المتوسط



ألواح يمكنك الوثوق بها متعددة االستخدامات، فهذا التصميم المتنوع ُيدمج في ثناياه مميزات السباق والمسافة والتجوال 
وركوب األمواج ـ كل هذا في لوح واحد. والنتيجة، هي مجموعة من األلواح يمكن أن تذهب بك إلى أي مكان، 

وأن تمنحك المتعة في التجديف في ظل مجموعة كبيرة من الظروف المختلفة.

:S e R i e S خواص 
هيكل BCX4 مقولب، مقبض هوبي، نظام تهوية مزدوج على شكل حرف )V(، سدادة سلسلة، مسند 

إيفا ، نقاط ربط وتثبيت

VeNTURe 10-4

10 قدم  4 بوصة / 315 سم

30 بوصة / 76.2 سم

4.85 بوصة / 12.32 سم

192.5 لتر

24 رطل / 10.9 كجم

VeNTURe 12-4

12 قدم 4 بوصة / 376 سم

30 بوصة / 76.2 سم

5.4 بوصة / 13.7 سم

247.5 لتر

29.5 رطل / 13.4 كجم

المواصفات:

الطول

العرض

الُسمك

الحجم

الوزن*
)*تقريباً +/- 2 كجم(

EPOXY

MOLDED 

44
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BCX4- S2-W3 دوالر

جولة

 VeNTURe مجموعة

Hobie من STAND UP PADDLe تشكيلة التجديف بوضع الوقوف  12

األلوان
أحمر / خيزران، أزرق مائي



Elite  هو لوح بتصميم رائع شامل لكل الجوالت والرحالت بالنسبة للمجاديف الطويلة أو القصيرة، 
ويعمل بشكل جيد للغاية في كل الظروف: ضد الريح، وفي اتجاه الريح، واالنحدار الجانبي، إلخ؛ 

فإنه يستطيع التعامل مع ذلك كله وتوفيره. يعتبر التصميم Elite Tour أحد أكثر تصاميم األلواح 
شعبية ورواجاً، وهو يدمج تلك المقدمة الحادة التي تتيح الفرصة للدخول السلس في المياه واقتحامها 

وكذلك الدخول والخروج في األمواج المتالطمة مع قاعدة مفردة مقعرة تحت قدميك إلضافة تلك الميزة 
اإلضافية من سهولة االنزالق والثبات الزائد. كما أن هذا التصميم في شكل حرف في )V( في الذيل 

يمنح القدرة للوح للدخول والخروج في عملية ركوب األمواج بكل كفاءة وفاعلية. يضم السطح تجويف 
مقعر بشكل طفيف تحت قدميك لمنحك الراحة وحتى يقوم بخفض مركز الجاذبية لديك لتحقيق تلك 

الميزة المضافة من االستقرار.

:S e R i e S خواص
هيكل BCX4 مقولب، مقبض هوبي، نظام تهوية مزدوج على شكل حرف )V(، سدادة سلسلة، 

مسند إيفا، نقاط ربط وتثبيت

13

e L iTe  ToUR

eLiTe ToUR 12-6

12 قدم 6 بوصة / 381 سم

28.875 بوصة / 73.34 سم

6.6 سم / 16.76 بوصة

249 لتر

32 رطل / 14.5 كجم

المواصفات:

الطول

العرض

الُسمك

الحجم

الوزن*
)*تقريباً +/- 2 كجم(

EPOXY

MOLDED 

44

C
O

M
P

R
E

S
S

I O
N

BCX4- S2-W3 دوالر

جولة
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جولة

 APeX  4R مجموعة
تستخدم مجموعة Apex 4R هيكل BCX4R المدمج الخاص بنا وهو خفيف الوزن وقوي ومتين ومقولب لتحقيق ذلك الشكل 
المتناسق. وتأتي تلك المجموعة وطولها 14 قدم بعرضين وذلك لتتسع للمجاديف مختلفة األحجام، وتأتي تلك المجموعة وطولها 

12 قدم و 6 بوصة بعرض واحد لتحقيق أداء يمكنك الوثوق به في سباقاتك. تصميم المقدمة الذي تتمتع به التشكيلة يتيح للوح اختراق 
األمواج بكفاءة وفاعلية، كما يمنح اللوح القدرة على ركوب األمواج. القاعدة مسطحة من الحاجز إلى الحاجز تحت قدميك وهو ما 

يحقق لك الثبات؛ وتنساب إلى قاعدة تأخذ شكل حرف في )V( على نحو طفيف من أجل التحكم في الدخول إلى والخروج من األمواج 
المتكسرة. يتمتع سطح اللوح بتصميم سطح مدرج يخفض مركز جاذبية لعشاق التجديف لتحقيق تلك الميزة اإلضافية من الثبات. تصميم 
Apex متنوع للغاية، ويتجاوب مع كل الظروف على نحو جيد إلى أبعد الحدود. وهو عبارة عن لوح سباق ثابت وسريع وفائق القدرة 

على االستجابة. 

:S e R i e S خواص 
هيكل BCX4R مقولب، مقبض هوبي، نظام تهوية مزدوج شكل حرف V، سدادة سلسلة، مسند إيفا، نقاط ملحقة إضافية كمقابض.

المواصفات:

الطول

العرض

الُسمك

الحجم

الوزن*
)*تقريباً +/- 2 كجم(

APeX 12.6 - 5.75

12 قدم 6 بوصة / 381 سم 

25.75 بوصة / 65.4 سم 

6.25 بوصة / 15.88 سم

227.2 لتر

23 رطل / 10.43 كجم

 APeX 14 - 5.75

14 قدم / 427 سم 

25.75 بوصة / 65.4 سم

6.25 بوصة / 15.88 سم

253.4 لتر

25 رطل / 11.34 كجم

 APeX 14 - 7.50

14 قدم / 427 سم 

27.5 بوصة / 69.85 سم 

6.5 بوصة / 16.51 سم

292.8 لتر 

25 رطل / 11.34 كجم

BCX4R-S5-W1 دوالر

EPOXY

MOLDED 
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 يتمتع بمظهر خارجي بأشكال سداسية. مظهر نهائي خارجي عالي األداء يوفر أقصى
.درجة ومعدل للقوة والمتانة إلى الوزن



َبيرون كورتـ  متسابق الفريقـ  الواليات المتحدة

Hobie.CoM15ليكسي ألستونـ  متسابقة الفريقـ  الواليات المتحدة

 APeX 4R يقدم اللوح
    أداًء رفيعاً يمكنك الوثوق 

     به في سباقاتك
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المغامرة
     بانتظارك

Hobie.CoM17



STAND UP PADDLE
STABILITY
SYSTEM

نظام S3 للتحكم في الصفائح، نظام مبتكر من تطوير 
هوبي، يوفر ثباتاً إضافية وصالبة في المناطق 

األساسية من اللوح، بما يمنحك تجربة تجديف فائقة 
الروعة مع االحتفاظ في الوقت ذاته بإمكانية الحمل 

والنقل الُمثلى. 

خواص قابلة للنفخ:

ملحقات قابلة للنفخ:

 	 Drop Stitch 18 ذو تقنية متقدمة ُمدرز بنظامTPI هيكل
قابل للنفخ إلى 15 وحدة ضغط )رطل لكل بوصة مربعة(	 
صلب وقاٍس أسفل صفائح القدمين لتحقيق تلك الميزة اإلضافية من صالبة اللوح.	 
صمام نابض عالي الضغط من أجل النفخ والتفريغ السريعين	 
مسند قدم إيفا ¾ طول تمنحك قدرة اإلمساك بإحكام مع الراحة	 
مدمجة في مقبض مالئم الحمل	 
زعنفة مركزية وزعنفة ثالثية قابلة للفك، في بعض الطرازات	 
حلقات بشكل حرف )D( من الفوالذ في بعض الطرازات للربط إلى القوارب وأرصفة الميناء، إلخ	 
نظام ربط وتثبيت Bungee®، في بعض الطرازات	 

 لما كانت مجموعة هوبي القابلة للنفخ Hobie inflatable Series  ُتدمج الكثير من نفس مظاهر التصميم الفني 
من باقي خط Hobie SUP، فإنها تجعل التجديف بوضع الوقوف سهالً وممتعاً، وتجعل اللوح قابالً للحمل والنقل. 
وتعد مجموعة هوبي القابلة للنفخ Hobie inflatable Series  مثالية بالنسبة لألسر وللمسافر دائمي الترحال، 

فهي يمكن تخزينها بإحكام دون أن تشغل حيزاً كبيراً، كما أن تجهيزها لالنطالق ال يستغرق سوى دقائق.

زوارق هوبي المطاطية    
   تجعل التجديف بوضع الوقوف

    سهالً وممتعاً، وتجعل 
اللوح قابالً للحمل والنقل.

Hobie من  STAND  UP PADDLeتشكيلة التجديف بوضع الوقوف 18

حقيبة جافة 
بغطاء منزلق

حقيبة SUP األسطوانية 
القابلة للنفخ

 طقم المعدات 
والملحقات

 المضخة الكهربائية 
لزورق SUP المطاطي

HOBIE BELT PACK PFD



19 HOBIE.COM

الوظيفة األساسية لكل من Hobie Sportsman و Day Trip Air هي تحقيق التعددية والتنوع والوصول إلى المياه البعيدة. ُصممت األلواح 
بحيث تكون منصات ثابتة تلبي احتياجات استخدامات التجديف الكثيرة. تعد األلواح منصة تجديف مثالية للصيد والغوص والرحالت النهرية كما أنها 

رائعة للتنزه والتخييم في األماكن النائية. يمكن استخدام األلواح كمنصات ثابتة لممارسة اليوغا، اللياقة البدنية، التدريب المتبادل، إلخ. تعد ألواح 
Sportsman و Day Trip Air ألواح مثالية لكل المناسبات من خاللها تستطيع أن تفعل أي شيء يمكن أن تفكر في فعله على صفحة الماء. 

فهي رائعة عند استخدام المجاديف، كما أنها فائقة الثبات إلى أبعد الحدود عالوة على شدة تنوعها.

خواص المجموعة:
هيكل غرفة هواء ثالثية )TAC(، غرفة مركزية 4 بوصاتـ  14 مداساً لكل بوصة مربعة ينتفخ حتى 15 وحدة ضغط )رطل لكل بوصة مربعة( للحصول على منصة 

صلبة للتجديف، وتنتفخ الغرفتان الجانبيتان بحجم 6 بوصات حتى 5 وحدات ضغط )رطل لكل بوصة( تحقيًقا للثبات الكلي، كما تتوافر أيضاً تلك الحلقات المتعددة بشكل 
حرف دي )D( المستخدمة كنقاط تثبيت وكذلك حبال Bungee للتثبيت والربط في األمام والخلف من منطقة الوقوف لربط الحموالت وتثبيتها بإحكام، وهناك مسند 

إيفا بطول ¾ لتحقيق الراحة أثناء التجديف، وهناك عدد زعانف 2 زائد واحد مع زعنفة مركزية 8.5 بوصة قابلة للفك واإلزالة، حقيبة ظهر للحمل متينة ومالئمة للجسم 
صحياً للتخزين وللنقل، مجداف هوبي القابل للتمديد من ثالث قطع، المضخة عالية الضغط التي تستخدم يدوياً، طقم اإلصالح، خفة الوزن، وإمكانية الحمل والنقل.

قابل للنفخ

مجموعة i لألماكن الخارجية

المواصفات:

الطول

العرض

الُسمك

الحجم

الوزن*
)*تقريباً +/- 2 كجم(

DAY TRiP-AiR 8-0

8 قدم / 243.84 سم

38 بوصة / 96.52 سم

5.75 بوصة / 7 بوصة - 14.6 سم / 17.8 سم

245.5 لتر

23 رطل / 10.4 كجم

 SPoRTSMAN 10-9

10 قدم 9 بوصة / 327.7 سم

38 بوصة / 96.52 سم

5.75 بوصة / 7 بوصة - 14.6 سم / 17.8 سم

282 لتر

32 رطل / 14.51 كجم

طقم إصالحمضخة بعداد قياس مجداف من ثالثة )3( 
قطع للخبراء

شامالً:

 حقيبة SUP األسطوانية 
القابلة للنفخ

HOBIE BELT PACK PFD
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:S e R i e S ص  ا خو
هيكل 18TPI  ذو تقنية متقدمة ُمدرز بنظام Drop Stitch، قابل للنفخ إلى 
15 وحدة ضغط )رطل لكل بوصة مربعة(، صلب وقاٍس أسفل صفائح القدمين 

لتحقيق تلك الميزة اإلضافية من صالبة اللوح، صمام نابض عالي الضغط من أجل 
 ،®Bungee النفخ والتفريغ السريعين، مسند سطح إيفا ¾، نظام ربط وتثبيت

حلقات بشكل حرف )D( من الفوالذ للربط إلى القوارب وإلى أرصفة الميناء، إلخ، 
زعنفة مركزية قابلة للفك، مقبض حمل مالئم مدمج وأربع مقابض مدمجة عملية 

في استعمالها

6 i  SeRieS مجموعة

ADVeNTURe 10-8

10 قدم 8 بوصة / 325 سم

32 بوصة / 81.3 سم

5.75 بوصة / 14.6 سم

277 لتر

27 رطل / 12.2 كجم

ToUR 12-6

12 قدم 6 بوصة / 381 سم

32 بوصة / 81.3 سم

5.75 بوصة / 14.6 سم

298 لتر

28 رطل / 12.7 كجم

المواصفات:

الطول

العرض

الُسمك

الحجم

الوزن*
)*تقريباً +/- 2 كجم(

قابل للنفخ

طقم إصالحمضخة بعداد قياس مجداف من ثالثة )3( 
قطع للخبراء

شامالً:

 حقيبة SUP األسطوانية 
القابلة للنفخ



:S e R i e S ص ا خو
هيكل 18TPI ذو تقنية متقدمة ُمدرز بنظام Drop Stitch، قابل للنفخ إلى 15 وحدة ضغط )رطل لكل بوصة مربعة(، 

صلب وقاٍس أسفل صفائح القدمين لتحقيق تلك الميزة اإلضافية من صالبة اللوح، صمام نابض عالي الضغط من أجل النفخ 
والتفريغ السريعين، مسند سطح إيفا ¾، نظام ربط وتثبيت Bungee®، زعنفة مركزية قابلة للفك واإلزالة، مقبض حمل 

مالئم مدمج

5 i SeRieS مجموعة

CoASTeR 10-2

10 قدم / 2 بوصة / 309.9 سم

32 بوصة / 81.3 سم

5 بوصة / 12.7 سم

232.7 لتر

24 رطل / 10.9 كجم

المواصفات:

الطول

العرض

الُسمك

الحجم

الوزن*
)*تقريباً +/- 2 كجم(

ملحقات الطقم:
حقيبة كتف للتخزين	 
مجداف من 3 قطع	 
مضخة	 
طقم إصالح	 

21 Hobie.CoM

كثافة اللوح 5 بوصات الجديدة، مثالية لعشاق التجديف الذين يريدون األساسيات فقط مع أداء رائع وتعددية في الجوانب. 

طقم إصالحمضخة بعداد قياس مجداف من ثالثة )3( 
قطع للخبراء

شامالً:

INFLATABLE SUP 
SHOULDER BAg
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خواص المجموعة:
)V( خفيف الوزن، مقبض هوبي، نظام تهوية مزدوج على شكل حرف EPS قلب من
مسند سطح إيفا ¾ طول، إعداد زعانف 1+2، صناديق زعانف مستقبلية، سدادة سلسلة

األلوان
أزرق / أبيض

كوركي كارول
اُعتبر كوركي كارول أكبر منافس لـ "كاليفورنيا غولدن إيدج"، وهو اسم مرادف لتطور صناعة ركوب األمواج الحديثة.  

ولما كان كوركي راكب أمواج منافس منذ أن كانت سنه 11 عاماً، فإن أسلوبه عملي في ركوب األمواج على الرغم من أنه 
يخطف األبصار، باإلضافة إلى ذكاء متقد وكاريزما تنتقل عدواها لآلخرين، كل هذا جعله أول شهادة تأييد مدفوعة في مجال 
ركوب األمواج مع هوبي. وبصفته أول محترف رسمي لركوب األمواج، فقد كان بطل الواليات المتحدة للرجال عام 1966 

و 1967 و 1969، والبطل العام للفترة من 1966 وحتى 1970. وبطل متعدد لـ USSA و WSA في الستينيات، وقد جاء 
في المرتبة الثالثة في بطولة العالم لعام 1966 في سان دييغو، وقد فاز ببطولة الموجة الكبرى العالمية في بيرو عام 1967، 

 Surfer Poll Award " وبطوالت الموجة الصغرى العالمية في فلوريدا عام 1968. وقد فاز بجائزة تصويت راكب األمواج
" كونه أفضل ممارس لرياضة لركوب األمواج في العالم في عام 1968، وفي عام 1996 تم إدخاله عضو في قاع الشرف 

 .Surfing Hall of Fame لركوب األمواج

إن كوركي وعالقته الطويلة مع هوبي وضعته في مقدمة تطوير ألواح ركوب األمواج. وقد كان طرازه المصغر 
)Hobie Mini Model( الذي تم تقديمه عام 1967 أول إنتاج للوح القصير في أمريكا، وجاء طرازه المسمى 

)Deadly Flying Glove( ليعزز هذا التطور. وقد كان أول من تحول إلى الزعانف المزدوجة عام 1971، وقد تم تصويره 
في عدد من أفالم ركوب األمواج في الستينيات والسبعينيات، بما في ذلك قصص الصيف الخمسة لماك غيليفري فريمان.

وفي حركته السريعة وصوالً إلى 2015، وهو ما يزال ممارس نشط للغاية لرياضة ركوب األمواج، فقد كان كوركي مدفوعاً 
 ،Hobie مع عدد قليل من المكالمات الهاتفية إلى هوبي .SUP Surfing بطبيعته إلى ركوب األمواج والتجديف بوضع الوقوف

.CC933 بدأت عجالت التصميم في الدوران، وولد الطراز

"صممُت هذا الطراز ليكون لوح التجديف بوضع الوقوف SUP لركوب األمواج فائق األداء يمكن أن يركبه أي شخص 
سواء كان مبتدئاً أو خبيراً. وكونه أكثر اتساعاً قليالً من معظم ألواح SUP، فهو يعطي قدراً مذهالً من الثبات للوح ال يتجاوز 

طوله 9 قدم 3 بوصة."

يتميز CC933 بتجويفاته القاعدية المزدوجة في قسم الوسط إلى الذيل، باإلضافة إلى حواجز متطورة في المنتصف 
"كالعمود الفقري" "سوف ينطلق هذا الوليد بسرعة فائقة ولكنه يستطيع الدوران بمنتهى السهولة والُيسر. إن فكرتي أنني كنُت أريد 
أن أصنع لوح SUP يستطيع أن يركب األمواج على نحو وثيق إلى لوح ركوب األمواج المسطح متوسط الحجم الخاص بي بقدر 

اإلمكان، ولكنه يمنحني مرونة لوح SUP كامل الحجم، وهو أفضل ما في العالمين.

CC933

9 قدم 3 بوصة / 281.94 سم

33 بوصة / 83.8 سم

4.7 بوصة / 11.94 سم

169.4 لتر

21 رطل / 9.5 كجم

المواصفات:

الطول

العرض

الُسمك

الحجم

الوزن*
)*تقريباً +/- 2 كجم(

XLL- S4-W2 دوالر



 زورق SUP فائق األداء 
لركوب األمواج

        من تصميم كوركي كارول 

23 Hobie.CoM



Hobie تشكيلة التجديف بوضع الوقوفSTAND UP PADDLe  من  24

كولين ماك فيليبس
منذ سن الخامسة، كان كولين ماك فيليبس ُيطلق على المحيط لقب بيته، ويسمي األمواج المتكسرة 

ملعبه. وكونه راكب أمواج محترف، فقد وجد النجاح مبكراً حيث فاز ببطولة الواليات المتحدة المفتوحة 
لركوب األمواج بعد عام فقط من تحوله إلى االحتراف. وقد نافس كولين بنجاح في كل مكان في 

العالم، ولكنه حافظ على مكانه في تاريخ ركوب األمواج من خالل فوزه بألقاب ألواح العالم الطويلة 
ASP World Longboard Titles الثالثة في 1999 و 2001 و 2002.  

وبعد 15 عاماً في حلبة االحتراف ومع أسرة متنامية، وجد كولين نفسه يبحث عن مغامرة جديدة. بناء 
على نصائح من والده وبشيء من اإلكراه أيًضا، قام كولين بتجربة التجديف بوضع الوقوف، أما باقي 

الحكاية فهي تاريخ معروف. قام كولين سريعاً باستخدام مهاراته كراكب أمواج في ركوب األمواج 
بالتجديف بوضع الوقوف، ووجد النجاح سريعاً وراح يحصد المسابقات. وسريعاً أصبحت رياضة ركوب 
األمواج بوضع الوقوف SUP رياضة ال تقتصر على كولين فحسب، وإنما رياضة يمارسها جميع أفراد 
أسرته أيضاً. وهو اآلن يجوب العالم مع أطفاله ويمكن رؤيتهم وهم يتنافسون جنباً إلى جنب في الفعاليات.

ومع تطور لعبة كولين لركوب األمواج SUP تطورت أيضاً ألواحه. مع مارك جونسون، مصمم لوح 
الرأس لدى هوبي، أصبحت ألواح CM Pro  و CMLB Comp من بين أفضل ألواح SUP المتاحة 

على اإلطالق.  

خواص المجموعة:
قلب من EPS خفيف الوزن، تقنية نسج ESF مع تيكنورا،

ضلع كربوني أحادي االتجاه، رقعة سطح كربونية نسيج مسطح 70/30،
مقبض هوبي، نظام تهوية مزدوج على شكل حرف )V(، إعداد زعانف 2+1، 

صناديق زعانف مستقبلية، سدادة سلسلة

CM PRo 8-10

8 قدم 10 بوصة / 269.2 سم

30 بوصة / 76.2 سم

4.5 بوصة / 11.43 سم

124.4 لتر

15 رطل / 6.8 كجم

CMLb CoMP 9

9 قدم / 274.3 سم

30 بوصة / 76.2 سم

4.65 بوصة / 11.81 سم

136.7 لتر

16 رطل / 7.3 كجم

CMLb CoMP 9-6

9 قدم 6 بوصة / 289.6 سم

30 بوصة / 76.2 سم

4.5 بوصة / 11.43 سم

141.2 لتر

17 رطل / 7.7 كجم

CM PRo 9-4

9 قدم 4 بوصة / 284.5 سم

30 بوصة / 76.2 سم

4.65 بوصة / 11.81 سم

140.5 لتر

17 رطل / 7.7 كجم

المواصفات:

الطول

العرض

الُسمك

الحجم

الوزن*
)*تقريباً +/- 2 كجم(

XHL- S4-W2 دوالر



 CMLb CoMP و CM PRo لقد أصبحت ألواح 
     بعضاً من  افضل ألواح 

        SUP  المتاحة على اإلطالق
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حيث يتالقى اإلبداع والتصميم
اإلبداع واألداء  

معمل األداء في هوبي هو المكان الذي نتجاوز فيه حدود الممكنات. باالستفادة من عقود 
أمضيناها في تجربة تشكيل األلواح وتصفيحها، نقوم بدمج هذه الخبرة الطويلة مع مواد العصر 

 الحديث وتقنيات التصميم المدعومة بالكمبيوتر. يقوم المعمل بإنتاج عالية األداء يتم تصنيعها 
وفق احتياجات المستخدمين وهي مطروحة في السوق حالياً.  

كل لوح ُيصنع في المعمل هو تحفة فنية عالية األداء مصنوعة يدوياً، لها هويتها وطبيعتها 
الخاصة بها والتي تميزها عن غيرها.  
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تصفيح CLK من هوبي
تم تطوير وإنشاء CLK Lamination في الواليات المتحدة، ومع استخدام أسلوب التصفيح 

الخاص بـ CLK مع ألواح التجديف بوضع الوقوف SUP، فقد تم تصنيعه بإتقان من قبل كبار 
وأساتذة المصفحين في متجر هوبي لدينا Hobie Glass Shop. وهو يستخدم تقنية التصفيح 
الهجينة التشابكية من عصر الفضاء إلنتاج ألواح تجديف بوضع الوقوف تتسم بخفة الوزن وُرقي 

الجودة واألداء.

Powered by
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PADDLeS

مقبض
مقبض مصمم بشكل انسيابي فعال 

من منظور الهندسة البشرية لتحقيق أقصى 
درجات الراحة والتحكم والسيطرة. 

PRo  CARboN الخواص عة R مجمو e C R e A T i o N عة مجمو

سلسلة Pro Carbon ـ بيضاوية مدببة	 
سلسلة Recreation ـ دائرية	 
مصممة لتكون خفيفة وسريعة وصلبة ومريحة 	 

مع شيء من المرونة.

نصل

عرض الشفرة 7.8 بوصة / 19.8 سم 	 
عرض الشفرة8.5 بوصة / 21.6 سم 	 
شفرات زاوية تضم عمود مركزي 	 

وشفر بزاوية 11 درجة ُتترجم إلى تلك 
التركيبة المثالية من الصالبة والمتانة 

والتحكم والقوة.

شفرة

شوط الكربون

86 بوصة بحد أقصى / 218 سم

الكربون

8.5 بوصة / 21.6 سم

16.9 أونصة @ 78بوصة / 479 جرام

كربون هجين

86 بوصة بحد أقصى / 218 سم

األلياف الزجاجية الكربونية

7.8 بوصة / 19.8 سم

19.75 أونصة @ 78بوصة / 558 جرام

eXPLoReR

86 بوصة بحد أقصى / 218 سم

ألياف زجاجية

7.5 بوصة / 19 سم

28.75 أونصة @ 78بوصة / 815 جرام

eXP-STReTCH

70 بوصة 82-بوصة / 208-178 سم

ألياف زجاجية

7.5 بوصة / 19 سم

32.55 أونصة / 923 جم

eXP - 3-PieCe TRAVeLeR

65 بوصة  -  80 بوصة / 165-203 سم

ألياف زجاجية

7.5 بوصة / 19 سم

33.02 أونصة / 939 جم

Ai-STReTCH

66 بوصة  -  84 بوصة / 167-213 سم

EVA  / ألومنيوم

8 بوصة / 20.3 سم

40 أونصة / 1.13 جرام

المواصفات:

الطول

المادة

عرض الشفرة

الوزن

*يتم طيه إلى  30 بوصة



Ai-STReTCH

66 بوصة  -  84 بوصة / 167-213 سم

EVA  / ألومنيوم

8 بوصة / 20.3 سم

40 أونصة / 1.13 جرام

29 Hobie.CoM

الملحقات

مساند االحتكاك
476225#ـ33 ـ مسند لوح التجديف SUP Stomp من هوبي رمادي

33-475205# – مسند لوح التجديف SUP Stomp ثماني قطع 
من هوبي رمادي

مقبض رفع من حزام منسوج
HC-71190000# أسود

تركيبات الملحقات
HC-72023019# – مجموعة مفصل كروي حقي Ram مزدوج واحد بوصة، لون أسود

HC-72023033# – قاعدة دائرية صغيرة Ram  ¼ بوصة ـ 20، لون أسود
HC-72023034# – قاعدة تركيب Ram GoPRo ، لون أسود

HC-72023031# – مقبض هيئة حرف إكس Ram، لون أسود
Ram bonde A 72023042# – قاعدة-HC

مساند حامل السقف
10-485410# – مسند السقف 18 بوصة، لون أسود
10-485420# - مسند السقف 36 بوصة، لون أسود

  SUP حقائب لوح
حشية من النايلون شديدة التحمل على الحائط، مناسبة للنقل بالطائرات، تخزين 

شبكي مدمج للزعانف
- هوبي 0-9  حقيبة لوح SUP أبيض / أزرق  #460314-22

- هوبي 8-9   حقيبة SUP أبيض / أزرق  #460324-22
- هوبي 6-10   حقيبة لوح SUP أبيض / أزرق  #460334-22
- هوبي 2-11   حقيبة لوح SUP أبيض / أزرق  #460340-22
- هوبي 4-12   حقيبة لوح SUP أبيض / أزرق  #460354-22
- هوبي 6-12   حقيبة لوح SUP أبيض / أزرق  #460360-22
- هوبي 0-14   حقيبة لوح SUP أبيض / أزرق  #460370-22

 Hobie 3eXP PADDLe حقيبة
قم بحماية المجاديف مع حقيبة المجاديف Hobie 3 eXP  تتسع لعدد 
يصل إلى ثالثة مجاديف حتى 85 بوصة بشكل مريح ومالئم، مصنوعة 

من قماش النايلون المتين، سّحاب ¾ الطول لسهولة الوصول على المجاديف، 
مقبض حمل من المنتصف، مع حزام كتف إضافي لسهولة النقل.

#486380-28

PADDLe H TRUCKeR قبعة
22-655315# ابيض

 SUP طقم حماية لوح
يتضمن حواجز حماية، واقيات للمجاديف، حماية لمقدمة الزورق، 

حماية للذيل
#478285-00

حماية للشفرة
10-478260# أسود

أحزمة ربط وتثبيت
10-485405# – ربط وتثبيت 12 قدم أسود

 SUP سالسل لوح التجديف من الوقوف
10-470145# – سلسلة SUP اللولبية 8 قدم اسود
10-470155# - سلسلة SUP اللولبية 9 قدم اسود

زعانف هوبي
10-467112# – زعانف هوبي 8 بوصة أسود
10-467115# - زعانف هوبي 9 بوصة أسود

P46732092-10# – زعانف مرحلة 4 زعنفة 9.75 بوصة أسود
22-467123# – زعانف جانبية بديلة للمستقبل لون أبيض

Hobie beLT PACK PFD
تصميم PFD خفيف الوزن ومريح وُيحمل بحزام نمط مجموعة أحزمة ال يعترض 
سبيلك إلى أن تقوم بالنفخ وتقوم بتركيب كيس الهواء على رقبتك. َوَسط قابل للتعديل 
قابلية الطفو: 26 رطل. نوع iii PFD معتمد من USCG، وهو معتمد الستخدامه 

بواسطه أشخاص زنة 80 رطل وعمر 16 سنة أو أكبر. الحجم: الحجم العام 
للبالغين. عبوة نايلون متين مقاوم للتمزق. حزام وسط نايلون، عرض 2 بوصة، قابل 

للضبط. يشمل عدد )1( أسطوانة ثاني أكسيد الكربون وتعليمات.
14-464102# أحمر

حقيبة جافة بغطاء منزلق صغيرة من هوبي
حقيبة جافة بغطاء منزلق

8 بوصة قطر؛ 14 بوصة. هذه الحقيبة مصنوعة من مواد متينة وقوية. 
ُتغلق بإحكام للحفاظ على أشيائك جافة.

Hobie 71703001# - الحقيبة الجافة من

قميص تي شيرت
22-645125# أبيض / 10-645125# أسود مجداف تي 

22-645145# أبيض / 10-645145# أسود  SUP  تي 
22-645110# أبيض / 10-645110# أسود مجداف إتش تي 

22-640105# أبيض مجداف تقني تي  
22-645166# أبيض / 10-645166# أسود ماسة تي  
22-645186# أبيض / 10-645186# أسود كالسيك تي  

STAND UP   PADDLEBOARDS

Hobie- سيدة ركوب الماء 
والرياح واألمواج

17 فصالً في 300 صفحة، 120 ألف كلمة نصية و585 
صورة توثق تاريخ شركة Hobie ومسيرتها المهنية برمتها. 

احرص على اقتناء جزء من هذه األسطورة الخالدة!

ملصقات
10-490710# - ملصقات قابلة للقص حرف H عدد 10 قطع لون أسود

22-490710# - ملصقات قابلة للقص حرف H عدد 10 قطع لون أبيض

عوامة سباق
#488590
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Hobie جعبة 

CMLb 9-0

8

9قدم / 274.3 سم

30بوصة / 76.2 سم

4.5بوصة / 11.43 سم

137.2 لتر

18 رطل / 8.2 كجم

HCX

/ 110 رطل  
/ 150 رطل  
/ 215 رطل  

 CMLb 9-8

8

9 قدم 8 بوصة / 294.6 سم

30 بوصة / 76.2 سم

4.75 بوصة / 12.07 سم

151.2 لتر

20 رطل / 9 كجم

HCX

/ 130 رطل  
/ 205 رطل  
/ 225 رطل  

 ATRV3 11-2

6

11 قدم 2 بوصة / 335 سم

32 بوصة / 81.28 سم

4.8 بوصة / 12.19 سم

201 لتر

25 رطل / 11.34 كجم

BCX4

 200 /  
/ 215 رطل  
/ 230 رطل  

eVA-LUTioN 10-0

7

10 قدم / 305 سم

32 بوصة / 81.28 سم

4.75 بوصة / 12.07 سم

181.1 لتر

23 رطل / 10.4 كجم

HCX

/ 170 رطل  
/ 205 رطل  
/ 225 رطل  

VeNTURe 10-4

12

10 قدم  4 بوصة / 315 سم

30 بوصة / 76.2 سم

4.85 بوصة / 12.32 سم

192.5 لتر

23 رطل / 10.4 كجم

BCX4

/ 150 رطل  
/ 185 رطل  
/ 215 رطل  

VeNTURe 12.4

12

12 قدم 4 بوصة / 376 سم

30 بوصة / 76.2 سم

5.4 بوصة / 13.7 سم

247.5 لتر

29.5 رطل / 13.4 كجم

BCX4

/ 250 رطل  
/ 260 رطل  
/ 215 رطل  

eLiTe ToUR 12-6

13

12 قدم 6 بوصة / 381 سم

28.875 بوصة / 73.34 سم

6.6 سم / 16.76 بوصة

249 لتر

32 رطل / 14.5 كجم

BCX4

/ 185 رطل  
/ 230 رطل  
/ 250 رطل  

eVA-LUTioN 10-6 

7

10 قدم 6 بوصة / 320 سم

30 بوصة / 76.2 سم

4.75 بوصة / 12.07 سم

168.6 لتر

24 رطل / 10.9 كجم

HCX

/ 180 رطل  
/ 205 رطل  
/ 225 رطل  

eVA-LUTioN 11-0 

 7

11 قدم / 335 سم 

31.5 بوصة / 80 سم

4.98 بوصة / 12.65 سم

 L 206.8

25 رطل / 11.34 كجم

HCX

 200 /  
/ 215 رطل  
/ 230 رطل  

eVA-LUTioN 12-2 

 7

12 قدم 2 بوصة / 370.84 سم 

32 بوصة / 81.28 سم 

4.85 بوصة / 12.32 سم

 L 238.5

30 رطل / 13.6 كجم

HCX

/ 250 رطل  
/ 260 رطل  
/ 285 رطل  

DURA GLiDe 9-6

10

9 قدم 6 بوصة / 289.6 سم

30 بوصة / 76.2 سم

4.6 بوصة / 11.68 سم

L 162

25 رطل / 11.3 كجم

DMX

/ 130 رطل  
/ 180 رطل  
/ 215 رطل  

DURA GLiDe 10-10

10

10 قدم 10 بوصة / 330 سم

33 بوصة / 83.82 سم

5 بوصة / 12.7 سم

227.1 لتر

31 رطل / 13.1 كجم

DMX

/ 225 رطل  
/ 250 رطل  
/ 275 رطل  

ATRV3 10-4

6

10 قدم 4 بوصة / 315 سم

32 بوصة / 81.28 سم

4.8 بوصة / 12.19 سم

182.1 لتر

24 رطل / 10.9 كجم

BCX4

/ 170 رطل  
/ 205 رطل  
/ 225 رطل  

صفحة

الطول

العرض

الُسمك

الحجم

الوزن*
)*تقريباً +/- 2 كجم(

البنية

الخبرة/
وزن الراكب/المتسابق*

الخبرة / وزن الراكب
- مستوى المهارة المقترح لكل لوح بناء على وزن الراكب.
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APeX 12.6 - 5.75

14

 12 قدم 6 بوصة / 381 سم

25.75 بوصة / 65.4 سم 

6.25 بوصة / 15.88 سم

227.2 لتر

23 رطل / 10.43 كجم

BCX-4R

/ 150 رطل  
/ 170 رطل  
/ 190 رطل  

 APeX 14 - 5.75

14

 14 قدم / 427 سم 

25.75 بوصة / 65.4 سم

6.25 بوصة / 15.88 سم

253.4 لتر

25 رطل / 11.34 كجم

BCX-4R

/ 160 رطل  
/ 180 رطل  

 200 /  

 APeX 14 - 7.50

14

14 قدم / 427 سم 

27.5 بوصة / 69.85 سم

6.5 بوصة / 16.51 رطل

292.8 لتر

25 رطل / 11.34 كجم

BCX-4R

/ 170 رطل  
/ 190 رطل  
/ 210 رطل  

DAY TRiP-AiR 8-0

19

8 قدم / 243.84 سم

38 بوصة / 96.52 سم

5.75 بوصة / 7بوصة - 
14.6 سم / 17.8 سم

245.5 لتر

23 رطل / 10.4 كجم

TAC

/ 180 رطل  
/ 190 رطل  
/ 215 رطل  

SPoRTSMAN 10-

 919

10 قدم 9بوصة / 327.7 سم

38 بوصة / 96.52 سم

5.75 بوصة / 7 بوصة - 
14.6 سم / 17.8 سم

282 لتر

32 رطل / 14.51 كجم

TAC

 200 /  
/ 240 رطل  
/ 275 رطل  

ADVeNTURe 10-8

20

10 قدم 8 بوصة / 325 سم

32 بوصة / 81.3 سم

5.75 بوصة / 14.6 سم

277 لتر

27 رطل / 12.2 كجم

Tech Drop Stitch

 200 /  
lbs 220 /  

/ 250 رطل  

ToUR 12-6

20

12 قدم 6 بوصة / 381 سم

32 بوصة / 81.3 سم

5.75 بوصة / 14.6 سم

298 لتر

28 رطل / 12.7 كجم

Tech Drop Stitch

 200 /  
/ 225 رطل  
/ 250 رطل  

CoASTeR 10-2

21

10 قدم 2 بوصة / 309.9 سم

32 بوصة / 81.3 سم

5 بوصة / 12.7 سم

232.7 لتر

24 رطل / 10.9 كجم

Tech Drop Stitch

/ 175 رطل  
 200 /  

/ 225 رطل  

مالحظات:
- جميع األلوان والرسومات والمواصفات لجميع الطرازات قابلة للتغيير دون إشعار.

- أبعاد اللوح المنشورة تقديرية وقد تختلف قليالً بسبب متغيرات التصنيع التي ال يمكن تجنبها.

CC933

22

9 قدم 3 بوصة / 281.94 سم

33 بوصة / 83.8 سم

4.7 بوصة / 11.94 سم

169.4 لتر

21 رطل / 9.5 كجم

XLL

 200 /  
/ 225 رطل  
/ 250 رطل  

CM PRo 8-10

24

8 قدم 10 بوصة / 269.2 سم

30 بوصة / 76.2 سم

4.5 بوصة / 11.43 سم

124.4 لتر

15 رطل / 6.8 كجم

XHL

/ 160 رطل  
/ 180 رطل  
/ 195 رطل  

CMLb CoMP 9

24

9 قدم / 274.3 سم

30 بوصة / 76.2 سم

4.65 بوصة / 11.81 سم

136.7 لتر

16 رطل / 7.3 كجم

XHL

/ 175 رطل  
/ 190 رطل  
/ 205 رطل  

CMLb CoMP 9-6

24

9 قدم 6 بوصة / 289.6 سم

30 بوصة / 76.2 سم

4.5 بوصة / 11.43 سم

141.2 لتر

17 رطل / 7.7 كجم

XHL

/ 180 رطل  
 200 /  

/ 225 رطل  

CM PRo 9-4

24

9 قدم 4 بوصة / 284.5 سم

30 بوصة / 76.2 سم

4.65 بوصة / 11.81 سم

140.5 لتر

17 رطل / 7.7 كجم

XHL

/ 170 رطل  
/ 190 رطل  
/ 205 رطل  




