التجديف والصيد
تشكيلة

تشكيلة التجديف والصيد من H O B I E

تاريخ رشكة H O B I E
1968

1950

صنع هويب ألرت أول لوح لركوب
األمواج يف مرآب والديه بالجونا بيتش.

بعد مراحل عديدة من البحث والتطوير يف إطار
ميداين عميل ،طرح هويب قطمران إبحار
خفيف الوزن ميكن إرساؤه عىل الشاطئ ،أال وهو
.Hobie 14

1958

1987

تعاون هويب مع غرايب كالرك إلنتاج أول ألواح
مصنوعة من األلياف الزجاجية والفوم عىل مستوى
العامل ،محدثني ثورة يف ركوب األمواج.

1982

1974

شهد طرح الطائرة الرشاعية Hobie Hawk
التي تعمل بوحدة تحكم عن بُعد.

إ ّن قراءة حركة املاء أمر صعب ،ولكن  Hobieاستطاعت
ترويض الضوء املنعكس من خالل تشكيلتها من النظارات
الشمسية املستقطبة.

1962
1954

نتيجة الرتفاع الطلب عىل األلواح التي يصنعها  Hobie؛ افتتح
هويب أول متجر خاص به ملعدات ركوب األمواج يف دانا بوينت
بوالية كاليفورنيا.
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بعد ظهور رياضة التزلج عىل األلواح ،طرحت Hobie
عجالت لوح التزلج املصنوعة من البويل يوريثني ،وهو ما يعد
التطور األكرب يف هذه الرياضة.

1970

الكالسيكية يف أزهى صورها .أحدث قطمران Hobie 16
املعد لشخصني ذو األرجوحة املزدوجة ضجة عىل الصعيد
الدويل ،مام أثار االنتباه عىل الفور إىل "أسلوب الحياة
من ."Hobie

1982

كان  Hobie 33الزورق الرشاعي املصمم
لشخص واحد األفضل يف فئته من حيث الرسعة
واالنسيابية.

من منطلق حب السيدات للرياضات املائية،
طرحت  Hobieمالبس سباحة نسائية راقية
الذوق عالية األداء.

طرق مبتكرة للعب
عىل املاء منذ عام .1950
1997

طرح مح ّرك ® MirageDriveالذي
تنتجه رشكة " Hobieطريقة جديدة
لإلبحار بالكاياك" عن طريق الضغط عىل
الدواسة بدالً من التجديف.

1994

شكّل زورق  Hobie Float Catأول
ظهور للرشكة يف زوارق الصيد بالصنارة.

2006

Mirage Adventure Island
متعدد االستخدامات منح القدرة عىل اإلبحار
والتبديل بالقدمني والتجديف واللعب.

1995

بتصميم هو األول من نوعه ،استطاع زورق Hobie
 TriFoileفرض سيطرته عىل كل نظرائه من خالل
رسعته املذهلة.

2014

السرية الذاتية امللحمية
لهويب ألرت...

2001

 Mirage Outbackطرحت كاياك
للصيد ضمن باقة .SUV

2005

باالستفادة من خربتها التي متتد إىل  50عا ًما يف تصميم ألواح رائدة يف
الصناعة ،دفعت  Hobie SUPsالرياضات املائية بعيدا ً
عن الشاطئ ليتسنى االستمتاع بها يف أي بحرية قريبة يف الجوار أو جدول
أو خليج يف أي مكان يف العامل.

1996
1994

يتمتع  Hobie Waveبتصميم وبنية
يجعالنه قطمران مثايل بسيط مصنوع بطريقة
الصب املتناوب.

كاياك  Pursuitمن  Hobieطرح جيالً
جديدًا من زوارق الكاياك الجوالة املصنوعة من البويل
إثيلني بطريقة الصب املتناوب.

2009
2000

 Mirage® Tandemمن Hobie
أطلقت مفهوم مامرسة رياضة الكاياك لشخصني باستخدام
كاياك  ،Mirageبينام تقدّم طقم رشاع اختياري.

أحدثت  Hobieضجة هائلة بطرح زورق Mirage
 ،Pro Angler 14وهو زورق صيد بالصنارة ذو شكل
مثقل.

HOB IEKAYAKS.
IEKAYAKS.COM
COM
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إليكم ملحة عامة عن امليزات املبتكرة التي منحت الكاياك وزوارق الصيد التي تنتجها
 HOBIEشهرة عاملية:

أنت جزء من

رشكة HOBIE

 .1مقابض حمل مصبوبة
وتعمل املقابض املريحة املج ّهزة بحلقات ربط معدنية مقاومة للصدأ (املقدمة
واملؤخرة) عىل جعل عملية النقل أيرس وأكرث راحة.

1
6
14

ُنس عىل املاء عىل رأس أولوياتنا.
يف رشكة  ،Hobieتأيت مساعدة الناس يف عيش تجارب ال ت َ
نرى أ ّن التجديف وصيد األسامك ينبغي أن يكون يف متناول الجميع ،فكل منهام متعة ال تضاهيها متعة .وتبدأ
املتعة بالتح ّرك .وبالنسبة لكثري من راكبي الكاياك ،ميكن أن يضعف التجديف لساعات طويلة عامل املتعة،
وميكن للطامت التي يحدثها املجداف أن تفزع األسامك والحيوانات البحرية األخرى .ومن هنا ،طرحنا السؤال
الصعب التايل :ملاذا اإلرهاق الذي يسببه السحب بالذراعني عندما يكون الدفع بالساقني أكرث فعالية وبنحو غري
متناه؟
وقد جرى إمناء العبقرية التي ابتكرت طريقة عمل املقص املزدوج ملح ّرك  MirageDriveالذي أنتجته
 Hobieبدراسة الطريقة التي تسبح بها طيور البطريق دراسة متأنية .وقد أدرك املهندسون العاملون لدينا
أ ّن حركة الزعانف النظامية املتكررة ذات املردود العايل لهذه الطيور املذهلة كانت الحل األمثل إلمداد الكاياك
ُحص من البحث والتطوير وقطع أميال عىل سطح املاء
أو الزورق بالقدرة عىل الحركة .بعد ساعات ال ت َ
باستعامل دواسة القدم ،خرج تصميمنا إىل النور ،ويعد هذا التصميم طفرة هي األوىل من نوعها؛ حيث إنه
يربط دواستني مثبتتني يف قمرة القيادة مبجموعة من الزعانف املتينة تحت املاء ،وهذه الزعانف ت ُص َنع من
بالستيك مرن متني .عند استعمل دواسة القدم؛ فإ ّن الزعانف تنعطف لتأخذ شكل شفرة املروحة ،حيث تتحرك
جيئة وذهابا يف إطار حركة تشبه حركة املقص عىل كال موضعي الحركة النظامية املتكررة األمامي والخلفي ،مام
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سلسا وفعاالً.
مينح إبحا ًرا ً
ينقل محرك  MirageDriveالجديد املبتكر من  Hobieواملز ّود بتقنية االنزالق التجديف وصيد
األسامك إىل عهد رائع جديد من خالل الجمع بني سهولة االستخدام والقدرة عىل التحمل التي تدوم طوال اليوم
وذلك لساعات طويلة من التبديل باألقدام جن ًبا إىل جنب مع متعة اإلبحار بالكاياك .وسواء كنت ترغب يف
االستمتاع بالتجديف عرب منطقة مائية مكشوفة ،أو استكشاف أماكن جديدة عىل اليابسة ميكن الصيد بالصنارة
منها ،أو تنسم عبري الهواء يف إحدى غابات املانغروف وقت غروب الشمس ،فإ ّن مح ّرك MirageDrive
من  Hobieيوفر أدا ًء رسي ًعا ميكن االعتامد عليه ،وقوة تستلهم الثقة ،وكفاءة تدوم طوال اليوم .ولكن هذا
ما هو إال عنرص واحد من العنارص التي تجعل التجديف وصيد األسامك عىل طريقة  Hobieبهذه الدرجة
من املتعة واإلثارة.

 .2ك ّوة قوسية كبرية مغطاة

تتيح الوصول بسهولة إىل حجرية التخزين القوسية .وهناك رباط أمان مز ّود مبشبك قابل
للفصل مربوط بالكوة؛ يف حني توجد أحبال ® Bungeeفوق سطح الزورق والتي
يتمثّل الغرض منها يف ربط املعدات اإلضافية.

 .3تركيب الرشاع
تتوسع بال حدود .يثبت صاري عدة
إن استطعت تسخري الرياح لصالحك؛ فإ ّن آفاقك ّ
رشاع اإلبحار  Mirageاالختياري بإحكام يف موضع تركيب مركّب عىل سطح
الزورق .متتع مبزيد من القوة دون أي تعقيدات ،تُضفي عدّة رشاع Mirage
متع ًة وسهول ًة عىل اإلبحار.

 MIRAGEDRIVE .4مع تقنية االنزالق

 .11مقعد  VANTAGE CTالذي مينح أفضلية يف الجلوس

مستوحى من الطبيعة ،ذو تصميم ُمبتكر وقوة دفع تلقائية ذات شهرة عاملية ،وال يحتاج إىل مجداف .قابل للضبط مع
مجموعة كبرية من املجاديف .ترت ّد الزعانف الزرقاء تجاه البدن مام يساعد عىل اإلبحار يف املياه الضحلة والرس ّو
بسهولة عىل الشاطئ .بدن متني مصنوع من الخامات املركّبة وصوا ٍر مصنوعة من الحديد الصلب املقاوم للصدأ.
سهل ورسيع الفك والرتكيب "مبفهوم التعشيق واالنطالق" عند النقل والتخزين .تقنية انزالق جديدة تتميز بانخفاض
املقاومة وزيادة الكفاءة.

عاملي الطراز ،مع إمكانية الضبط والتعديل رباعية االتجاهات لتحقيق
تصميم هو األحدث من نوعهّ ،
املزيد من الراحة يف قمرة القيادة أو عىل الشاطئ ،استمتع بالقدرة العالية عىل التنفس ،واملرونة
الالنهائية ،والرؤية األفضل.

 .12حامالت صنارات الصيد
تحمل هذه الحافظات املقولبة امل ُدمجة الص ّنارات بشكل آمن ،فهي قامئة
الزاوية متا ًما لتسهيل الصيد ،كام ميكنها احتواء الخطّاف والشبكات واملعدّات
األخرى.

 .5جيوب التخزين املغطاة بغطاء شبيك

CARGO AREA .13

سهولة الوصول والتخزين اآلمن لألغراض التي ترغب يف الوصول إليها يف أغلب األحيان .ال تفوتك هذه
الفرصة اللتقاط صورة فوتوغرافية مر ًة أخرى!
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تتطلب املغامرات الكبرية الكثري من املعدات .وتضمن هذه املناطق املقولبة وكذلك
مخيم.
األرشطة املطاطية الحفاظ عىل وجودها يف مكانها عندما تقيم ً
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 .6كوة تعمل بطريقة "اللف ثم إحكام الغلق"

 .8حامل أكواب املرشوبات

 .14لف الدفة وتخزينها

تسحب آلية برمية سحب السدادات الف ّعالة هذا الغطاء ألسفل ،مام يحافظ عىل
املواد املحفوظة آمنة بغض النظر عن حالة البحر .ويكون الغطاء مشدودًا بشكل
دائم تجاه القاعدة عرب املفصلة ،لذلك فال داعي للقلق بشأن تركها يف موقع
مخيم الليلة املاضية.

سوا ًء كانت ساخنة أو باردة أو غري ذلك  -فقد أضفنا الحامل املناسب ملرشوباتك
املفضلة.

عندما تحتاج إىل دفة االلتفاف واإلرساء التي تأتيك من  Hobieفأنت
تجدها موجودة ،وعندما ال تحتاج إليها فهي تتوارى عن ناظرك .كل ما عليك
فعله هو سحب أحد مقابض التحكم املصممة عىل شكل الحرف " "Tلتعشيق
نظام الدفة القابلة للطي أو فك تعشيقه .وكام هو موضّ ح ،فإ ّن املقود الذي
ميكن إدارته بأطراف األصابع مركّب بالقرب من يدك اليرسى ،مام يجعل
القيادة أم ًرا يف غاية السهولة.

 . 10مقابض لحمل القارب يف منتصفه

LOWRANCE® READY

 .9وحدة التحكم يف الدفة
مقبض انسيايب يجعل التوجيه بأطراف األصابع أم ًرا سهالً.

 .7مجداف من قطعتني مع عمود من األلياف الزجاجية
املتكسة والخلجان الصخرية بكل ثقة ،أو عُد إىل أيام الدراسة وجدّف يف إطار
شُ ّق طريقك نحو الشواطئ املكس ّوة باألمواج
ّ
مترين الجزء العلوي من الجسم .ولتعلم أ ّن املجداف يُث ّبت بسهولة فوق البدن عند عدم الحاجة إليه.

هذه املقابض االنسيابية مثبّتة عىل كال جانبي قمرة قيادة الكاياك لتسهيل الحركة عىل
منحدرات الرس ّو أو النقل.

ا ُحصل عىل أفضل ما ميكن أن مينحه لك الجهاز محدّد موقع األسامك .هذا املحول املدمج الذي يأيت مزودا ً بسدادات كبلية مثبتة مسبقًا يف البدن،
يسمح لك بتنفيذ عملية الرتكيب رسيعاً دون أي عمليات ثقب أو حفر وال لصق بغراء أو غريه باستعامل السونار .متاح يف موديالت Hobie
األكرث معرفة باألسامك ودهاء يف التعامل معها.

HOB IEKAYAKS. COM
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MIRAGE SPORT
تم تصميم زورق  Sportوتجهيزه لعمليات االنطالق الرسيعة ،ويقدم لك زروق كاياك بالدفع مع تحفيز محرك  MirageDriveمن  .Hobieاقفز وانطلق.
بق قليالً؛ مع هذا الزورق املريح الذي مينح أفضلية غري معهودة سوف تطفو كل همومك وشواغلك .الزورق  Sportمدمج ومضغوط ،بيد أن ذلك ال يؤثر بحال عىل
اِ َ
الراحة أو التخزين .مالئم ومريح للظهر؛ لن تبذل أي جهد يف النزول إىل أو الخروج من املاء .ركز عىل املرح واملتعة؛ مادة البويل إيثيلني املتينة خالية من أية متاعب كام
أنها شديدة .يتمتع زورق  Sportبقلب كبري يحب حباً متكافئاً متعة اإلبحار مثلام يحب املرح واملتعة التي تكمن يف املجاديف.

ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1 :
الطول 9 :أقدام و 7بوصات  2.92 /مرت
العرض 29.5 :بوصة  0.75 /مرت
الحمولة* 225 :رطال  102 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 61 :رطل  28 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 78 :رطالً  35 /كيلو جرام
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب
ُمد َمج به نظام *LOWRANCE® READY
* يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة
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مثايل لالستعامل يف الجيوب املائية،

زورق SPORT

يجمع الكثري من معدات ومزايا القوارب يف

علبـة واحـدة مـدمـجـة.

HOB IEKAYAKS.COM

7

سلسلة M I R A G E

MIRAGE OUTBACK
التصميم األسطوري الذي دفع بقوة  MirageDriveإىل السيادة يف عامل الصيد هو اآلن أفضل من أي وقت مىض .وهو ما يزال يف كل بوصة منه ميثل
 ،Outbackمع بدن تم اختباره يف مقابل الوقت ،ومزيج مثايل من االستقرار والثبات القائم عىل الثقة والقدرة عىل املناورة بكل سالسة .بيد أنه أكرث رسعة ،وذلك
بفضل تقنية االنزالق مع الزعانف الزرقاء .وقد أُعيد تصميم سطح الزورق بشكل جديد حول ذلك املقعد الرائع الذي مينح أفضلية غري معهودة يف الجلوس لتعظيم مكان
الوقوف والتخزين .اإلبحار للتنزه ،أو التخييم ،أو الصيد .يأيت  Outbackمجهزا ً ومزودا ً بالكامل بخواص وإمكانيات الصيد ،مبا يف ذلك نظام Lowrance
 Ready Systemالذي يجعل الرتكيب بالسونار شيئاً مضموناً.

ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1 :
الطول 12 :قد ًما و 1بوصة  3.68 /أمتار
العرض 33 :بوصة  0.84 /مرت
الحمولة* 400 :رطل  181 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 81 :رطالً  37 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 99 :رطالً  45 /كيلو جرام
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب
ُمد َمج به نظام *LOWRANCE READY
*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة
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إن OUTBACK

هو األفضل مبيعاً
وهو مصمم ليقوم بكل يشء

مصدر إلهام وطاقة ريايض.
HOB IEKAYAKS.COM
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HO BI E تشكيلة التجديف والصيد من
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إن بدن THE REVOLUTION 11
االنسيايب سوف ينطلق بك يف سباق كالسهم

إىل مغامرتـك التـالـيـة.

إن "  "Revo 11االنسيايب يسري منطلقاً برسعة مثل الربق ،وهو عبارة عن صاروخ جيبي يقوده محرك  MirageDriveوالذي سيدور بطوله كامالً .أداء يف عبوة
منظمة من  11قدم ،سهلة النقل والتخزين .تأيت  Revolution 11التي تخلب وتخطف األبصار مع كل األساسيات املتاحة يف موديالت أكرب حجامً ،وبوزن أقل بشكل
ملحوظ وكبري :حامالت قصبة صيد مدمجة ،وكُ ّوات متعددة و ُحجرية تخزين واسعة وفسيحة .ليس هناك شرب واحد ُمهدر يف هذا الزورق مدمج الحجم القادر عىل الصيد.

ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1 :
الطول 11 :قد ًما و 6بوصات  3.51 /أمتار
العرض 29 :بوصة  0.74 /مرت
الحمولة* 275 :رطالً  125 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 64 :رطالً  29 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 81 :رطالً  37 /كيلو جرام
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب

*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة
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MIRAGE REVOLUTION 13
خطوط السائل التالية لـ  Revolution 13تبعث برسالة ال ميكن إنكارها بحال من األحوال .وهو تصميم رسيع صالح لإلبحار ومتسم بالكفاءة ،وهو بعرضه البالغ
 28.5بوصة ،يصل بك إىل تلك النقطة الساحرة من االستقرار والثبات دون أي حالة من إبطاء أبدا ً .كام أنه جذاب ،مع حامالت قصبات صيد مزدوجة ومساحة تخزين
فسيحة للمعدات .إذا كنت ترغب يف أو تتوق إىل تغيري الرسعة من االنزالق التلقايئ الحر بواسطة محرك  MirageDriveوتقوم بالتقاط املجداف ،فإنه ما يزال
مبقدور "  "Revo 13االنطالق برسعة وبقوة .وسواء كنت تصطاد األسامك أو تستكشف البحر يف نزهة ،فإن  Revolution 13يحب املسارات امللتفة واملنطوية
عىل التحديات .جدير بالذكر أ ّن البدن خفيف الوزن املصنوع بطريقة الصب املتناوب يصدر أزي ًزا عندما يكون خاض ًعا لقوة عدّة الرشاع االختيارية.

ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1 :
الطول 13 :قد ًما و 5بوصات  4.09 /أمتار
العرض 28.5 :بوصة  0.72 /مرت
الحمولة* 350 :رطالً  159 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 70.5 :رطال  32 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 88 :رطالً  40 /كيلو جرام
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب
ُمد َمج به نظام *LOWRANCE READY

*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة
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إن

REVOLUTION 13
توفر أداء فائق القوة
وكل األساسيات والرضوريات الجذابة.
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MIRAGE REVOLUTION 16
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REVOLUTION 16
مبنية بحيث تذهب بعيدا ًو

THE

تصل هناك رسيعاً.

ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1 :
الطول 16 :قد ًما  4.88 /أمتار
العرض 27.5 :بوصة  0.7 /مرت
الحمولة* 350 :رطالً  159 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 75.5 :رطال  34 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 92 :رطالً  42 /كيلو جرام
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب
ُمد َمج به نظام *LOWRANCE READY
*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة

كاياك أنيق بكل ما تحمل الكلمة من معنى .يتمتع  Hobie Mirage Revolution 16ببدن طويل ونحيل يكون منخفضاً عند السحب وكبريا ً وهائالً يف رسعته ،مبا يسمح لك االنزالق برسعة تكون يف العادة محجوزة لزوارق كاياك
األكرث هشاشة بكثري للغاية .ويغنيك  Revo 16عن الحاجة إىل معاملة الزورق معاملة تشبه معاملة األطفال ،فهذا الكاياك يتمتع ببدن متني مصنوع من البويل إيثيلني بطريقة الصب املتناوب يجعله قاد ًرا عىل الدخول يف ٍ
تحد مع أي شاطئ.
خذ يف ُحسبانك مجموعة ورسعة  Revo 16ـ باإلضافة إىل التفاصيل الدقيقة مثل مقابض الحمل املالمئة وكذلك مقعده املريح بشكل غري معهود ـ واملزايا واضحة متاماً .ومع ما يتمتع به بدن كاياك  Revo 16من تصميم رائع قياسه 16
قد ًما يناسب التجول يف املاء وصيد األسامك برسعة يُضَ اف إليها القدرة التي مينحها محرك  ،MirageDriveفإ ّن قطع املسافات بسهولة أمر يف غاية البساطة بالنسبة للكاياك.

HOB IEKAYAKS.
IEKAYAKS.COM
COM
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سلس وثابت وتم بناؤه لشخصني

قامت THE OUTFITTER

بتصميم للمتعة

واملرح .

زورق كاياك مع محركات  MirageDrivesمن  Hobieالسهلة واألنيقة ،وهو غاية يف الرسعة .مع إضافة ثانية واحدة فإن ذلك يزيد من الرسعة بشكل هائل .اصطحب معك صديقك،
حجم
الشخص اآلخر القريب منك ،أو طفل ـ فالسيطرة مزدوجة الدفة تعني أنه بإمكان أي منكام أن يقود هذا البدن املتسع والثابت املستقر .أو انطلق مبفردك .إن  Outfitterهو األصغر ً
بالنسبة لزوجي املقاعد من البويل إيثيلني املصنوع بطريقة الصب املتناوب من  ،Hobieويجعله هذا أكرث سهولة يف تخزينه بعض اليشء من ذلك الفرد يف عائلته الذي يفوقه يف الحجم .ليس
معنى أن هناك مساحة لفردين التضحية مبساحة التخزين :وصواين املرافق ،وثالث كوات تعمل بطريقة "اللف ثم إحكام الغلق" ،وكذلك مساحة التخزين الكبرية يف املؤخر ،كل هذا يوفر الكثري من
املساحة.

ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1-2 :
الطول 12 :قد ًما و 8بوصات  3.86 /أمتار
العرض 34 :بوصة  0.86 /مرت
الحمولة* 425 :رطالً  193 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 90 :رطالً  41 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 121.5 :رطالً  55 /كيلو جرام
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب

*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة
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® MIRAGE OASIS
 Oasisممتدة يف مساحتها وشاسعة ،وهي األكرث تركيزا ً عىل األداء من بني زوجي املقاعد امل ُدارين بواسطة محرك  MirageDriveاألنيق وسهلة االستخدام إنه
رسيع للغاية ،بيد أنه يتمتع بسعة حمل قوية وكبرية مناسبة لرحلة تخييم يف عطلة نهاية األسبوع أو رحلة صيد ،ويضم معدات كافية لتخزين متجر للمعدات وحبال
األرشعة ـ هناك أربع ُحجريات مالمئة ومنطقة تخزين شاسعة وسخية عىل السطح ،باإلضافة إىل حامالت قصبة صيد مدمجة .يقوم  Oasisبإنجاز املهمة بطريقة رائعة
ومريحة.

ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1-2 :
الطول 14 :قد ًما و 6بوصات  4.42 /أمتار
العرض 33 :بوصة  0.84 /مرت
الحمولة* 550 :رطالً  249 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 93 :رطالً  42 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 127 :رطالً  58 /كيلو جرام
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب
*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة
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سواء بشكل فردي أو مع صديق من األصدقاء،
ستكون غاية يف الذهول واالندهاش من مدى جودة

أداء  OASISمتعددة االستعامالت

HOB IEKAYAKS.COM
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سلسلة MIRAGE ISLAND
متزج تصميامً يتجاوز حدود الزمن مع

ابتكار وإبداع HOBIE

إن تقنية اإلبحار األسطورية من  Hobieتقابل محرك  MirageDriveاملبتكر مع تقنية االنزالق  Glide Technologyيف سلسلة Mirage
 Islandمن زوارق الكاياك التي تستخدم يف االبحار وشديدة الجاهزية .يتسم  Islandsبالقوة والثبات والرسعة واإلثارة .قوة املجاديف التي مينحها محرك
 MirageDriveهي الفرق .الريح ساكنة ،ال تقلق ،ولكن إذا الرياح هبت فهذا هو املُرام .مناورات اإلبحار أكرث سهولة بكثري للغاية مع الوضع االحتياطي
للقيادة بالتبديل بالقدمني للعبور بك من خالل زاوية الرشاع هذه.

من بني سامت وخواص سلسلة  ISLANDما ييل:

مقابض الحمل
وتعمل املقابض املريحة املج ّهزة بحلقات ربط معدنية مقاومة للصدأ (املقدمة
واملؤخرة) عىل جعل عملية النقل أيرس وأكرث راحة.

ك ّوة قوسية كبرية مغطاة بغطاء

أشياء أكرب حجامً تجد مكانها بأمان وإحكام يف مقصورة التخزين يف البدن يف الجزء
األمامي .وهناك رباط أمان مز ّود مبشبك قابل للفصل مربوط بالكوة؛ يف حني توجد
أحبال ® Bungeeفوق سطح الزورق والتي يتمثّل الغرض منها يف ربط املعدات
اإلضافية.

لف الرشاع األسايس
الرشاعات الرئيسية لعارضات الصواري يف مجموعة  Islandتستجمع طاقة كافية إلثارة البحارة املحنكني ،ومع ذلك
تظل جاهزة لإلبحار واالستعامل بشكل فائق بواسطة املبتدئني.
الرس هو مفتاح التحكم الذي يُدار بيد واحدة .يتم تركيب الصاري املص ّنع من مكون الكربون عىل أسطوانة لف الرشاع؛
يتم لف الرشاع حول الصاري وذلك للتحكم بسهولة يف حجمه بحيث يتامىش مع الظروف املحيطة .عملية الضبط
واإلعداد ال تستغرق أكرث من لحظات .خواص تحقق أقىص استفادة من الريح وتشمل تصميم مربع السطح ،وعوارض
كاملة وعالمات اإلنذار.

مح ّرك  MIRAGEDRIVEمز ّود بتقنية االنزالق

مستوحى من الطبيعة ،ذو تصميم ُمبتكر وقوة دفع تلقائية ذات شهرة عاملية ،وال
يحتاج إىل مجداف .قابل للضبط مع مجموعة كبرية من املجاديف .ترت ّد الزعانف
الزرقاء تجاه البدن مام يساعد عىل اإلبحار يف املياه الضحلة والرس ّو بسهولة عىل
الشاطئ .بدن متني مصنوع من الخامات املركّبة وصوا ٍر مصنوعة من الحديد الصلب
املقاوم للصدأ .سهل ورسيع الفك والرتكيب "مبفهوم التعشيق واالنطالق" عند النقل
والتخزين .تقنية انزالق جديدة تتميز بانخفاض املقاومة وزيادة الكفاءة.

البدن الرئييس من البويل إيثيلني
قلب نظام  ،Islandالبدن الرئييس ،ميكن استخدامه بشكل منفصل كزورق كاياك
منفرد مؤهل ورسيع؛ دواسة أو مجداف .تجهيز ذراع اإلسناد وإطار اإلسناد لتحقيق ثبات
إضايف.
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العارضة املركزية للدفع
ُحسن عملية التتبع عندما تكون
إن العارضة املركزية للدفع امل ُدمجة والقابلة للسحب والطي بشكل تام ت ّ
تحت الرشاع.

مقعد  CTمرتفع
عاملي الطراز ،مع إمكانية الضبط والتعديل رباعية
تصميم هو األحدث من نوعهّ ،
االتجاهات لتحقيق املزيد من الراحة يف قمرة القيادة أو عىل الشاطئ ،استمتع
بالقدرة العالية عىل التنفس ،واملرونة الالنهائية ،والرؤية األفضل.

جيوب تخزينية مغطاة بغطاء شبيك
سهولة الوصول والتخزين اآلمن لألغراض التي ترغب يف الوصول إليها يف أغلب األحيان .ال تفوتك هذه
الفرصة اللتقاط صورة فوتوغرافية مر ًة أخرى!

كوة تعمل بطريقة "اللف ثم إحكام الغلق"
تسحب آلية برمية سحب السدادات الف ّعالة هذا الغطاء ألسفل ،مام يحافظ عىل املواد املحفوظة آمنة
بغض النظر عن حالة البحر .ويكون الغطاء مشدودًا بشكل دائم تجاه القاعدة عرب املفصلة ،لذلك فال
داعي للقلق بشأن تركها يف موقع مخيم الليلة املاضية.

OPTIONAL TRAMPOLINE SET
ترامبولني ذراع اإلسناد يقوم بشكل واسع مبضاعفة مساحة سطح  .Islandحمل طاقم إضايف
أو معدات إضافية عىل شبكة الفينيل اللينة ،ونقل الوزن نحو الخارج لتحقيق أداء أفضل يف
الظروف التي تهب فيها الرياح ،وتقليل الرذاذ يف قمرة القيادة .هناك أبازيم (تُحرر من الجانب)
متينة عرب ذراع اإلسناد يف املؤخرة تجعل عملية طي ذراع اإلسناد رسيعة .أرشطة أحزمة قابلة
للتعديل إلحكام الربط .لف األرشطة لدفع ذراع اإلسناد لألمام للتخزين أو ،يقوم بسهولة بفك
ذراع اإلسناد .ومتضمن يف ذلك تخزين املجداف ،وجيوب املعدات ،وحلقات الحبل القصري.

ركائز ذراع اإلسناد وعوارض ربط
الطوافات الصلبة والقوية من البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب توفر أقىص درجات الثبات .اإلعداد
البسيط يعني قضاء املزيد من الوقت يف املاء .ظهر محوري من عوارض ألومنيوم متينة وقوية لجلب إطار اإلسناد
يف مقابل البدن للرسو أو التتبع أو الصطياد األسامك.

عربة اختيارية
LOWRANCE READY
هذا املحول املدمج الذي يأيت مزودا ً بسدادات كبلية مثبتة مسبقًا يف البدن ،يسمح لك بتنفيذ عملية
الرتكيب رسيعاً دون أي عمليات ثقب أو حفر وال لصق بغراء ملحدّد موقع األسامك .تعظيم أداء
السونار .الحصول عىل أدق القراءات من أجهزتك اإللكرتونية.

منطقة الحمولة
تتطلب املغامرات الكبرية الكثري من املعدات .وتضمن هذه املناطق املقولبة وكذلك
مخيم.
األرشطة املطاطية الحفاظ عىل وجودها يف مكانها عندما تقيم ً

عربات الحمل  AI/TIتُحسن القدرة عىل املناورة بجانب الشاطئ يف قوارب
مجموعة  .Island Seriesوتشمل بدن  /حامل
جزء من إطار اإلسناد ومقبض سحب ،وحامل الدفع
وخيار أمناط عجالت الشاطئ أو ذات الغالف واإلطار
الخارجي الصلب.

الصندوق متعدد املهام االختياري
تم تصميم الصندوق متعدد املهام االختياري من  Hobieمع أخذ الصياد الجاد يف الحسبان .مضخة
 Attwoodعالية التدفق ،البطارية ذات الخاليا الهالمية بقدرة  6فولط ،وبالوعة الرصف القابلة للتعديل،
والخزان الذي يتسع ملقدار يصل إىل  8غالون من املاء ،كل هذا ينجح يف التعامل مع كل يشء بداية من طُعم
صيد السمك ووصوالً إىل سمك القاروس .يحتاج إىل طقم محول .Island

دفة ISLAND
يتمتع بحجم زائد لضامن القدرة عىل املناورة بشكل فائق .النرش أو الطي
والسحب يف منتهى الدقة باستخدام أدوت التحكم باستخدام وتد التثبيت بإحكام
عن طريق مقبض التأمني عىل شكل حرف يت .T

مقطورات اختيارية
تجاوز رفع األحامل الثقيلة واإلعداد املستهلك للوقت وانطلق إىل املياه مبارشة وبقوة.
املقطورات تجعل تخزين  Islandوالنقل يتم يف ملح البرص ،وهو ما يعزز التجربة
بشكل هائل .املقطورات متاحة مع حوامل تتسع لواحدة أو اثنني من .Island

وحدة تحكم يف الدفة
مقبض انسيايب يجعل التوجيه بأطراف األصابع أم ًرا
سهالً.

HOB IEKAYAKS. COM
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ADVENTURE ISLAND
سعادة مطلقة يف املياه :فإن  Hobie Mirage Adventure Islandمفعم باإلثارة ويتم ّيز بسهولة استخدامه .امتطي الريح :انطلق مبح ًرا بلف الرشاع ملواجهة
الريح ،إذ يوفر الرشاع الرئييس ذو العارضة الخشبية األفقية رافعة للكاياك ،ومتنع العارضة املركزية القابلة للسحب االنزالق الجانبي ،يف حني أ ّن أهمية ثنية الركائز الكبرية املوازية
للبدن املصمم بشكل دوراين من البويل إيثيلني تكمن يف إرساء الكاياك .إن وجود الكوات املتعددة ،والتخزين عىل السطح ،ومقاعد الجلوس التي تتمتع بأفضلية غري معهودة ،كل هذا
يشجع عىل املغامرات متعددة األيام ،كام أن تقنية االنزالق التي يوفرها املحرك  MirageDriveتوفر عملية انتقال مع االستغناء عن املجاديف ،عندما تتناثر الريح ،مام يسهل
عملية الرجوع لنقطة البداية .كام أن " "AIعبارة عن منصة تتمتع بقدرة استثنائية عىل الصيد يف املياه الزرقاء .قم بتجهيز طاقم عدة ملحقات الرتمبولني ملزيد من املساحة الخالية
وكذلك لتوفري املزيد من القدرة عىل الحركة.

A. I. AZ U L

hobiecat.com/hobieislandclub

 .A . Iبريز

A .I. S MO KE

ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1 :
الطول 16 :قد ًما و 7بوصة  5.05 /مرت
العرض عند أوسع نقطة والطوافتان مفرودتان 9 :أقدام و 6بوصات  2.90 /مرت
العرض عند أوسع نقطة والطوافتان مطويتان 44 :بوصة  1.12 /مرت
الحمولة* 400 :رطل  181.44 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 105 :رطالً  48 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 142 :رطالً  65 /كيلو جرام
طول الرشاع 16 :قد ًما و 6بوصات  5.03 /أمتار
مساحة الرشاع 65 :قد ًما مرب ًعا  6.04 /أمتار مربعة
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب
ُمد َمج به نظام *LOWRANCE READY
*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة
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إن  ADVENTURE ISLANDعبارة عن
منوذج مطلق متعدد املخاطر؛ اإلبحار ،الصيد ،املجداف ،الدواسة ،هذا الزورق صاحب األداء
الرفيع يفعل ذلك كله.
HOB IEKAYAKS.COM
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سلسلة M IRAGE ISLAND

TA N D E M I S L A N D
مل يب ُد اإلبحار مبثل تلك البساطة الفائقة من قبل عىل اإلطالق .عندما تهب الريح ،يطري الـ  Tandem Islandعرب املياه املنسابة ،مدفوعاً برشاع رئييس
واسع تُسهل العناية به .اقفز عىل سطح الزورق مع صديقك .مع ما يوفره محرك  MirageDrivesاملزدوج من قوة عن طريق التبديل بالرجلني ،فإن
املناورة تكون كرسعة الريح حتى عندما تكون الرياح ساكنة .البدن املركزي الخالص رفيع املستوى من  Hobieمع كل الخواص املتوقعة :كُوات تعمل
بطريقة "اللف ثم إحكام الغلق"؛ كوة قوسية ضخمة للتخزين أسفل سطح الزورق؛ عملية نرش عن طريق دفة تعمل بذراع رافعة وعارضة مركزية؛ ووحدة
التحكم املزدوج يف الدفة .هذا هو صائد األسامك الفائق من  ،Hobieالذي يتمتع بالقدرة عىل منح رسعات هائلة يف اصطياد أسامك الراموح.

T.I. AZUL

hobiecat.com/hobieislandclub

 .T.Iبريز

T .I . S M O K E
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ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1-2 :
الطول 18 :قد ًما و 6بوصات  5.64 /أمتار
العرض عند أوسع نقطة والطوافتان مفرودتان 10 :أقدام  3.05 /أمتار
العرض عند أوسع نقطة والطوافتان مطويتان 4 :أقدام  1.22 /مرت
الحمولة* 600 :رطل  272 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 129 :رطالً  59 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 198 :رطالً  90 /كيلو جرام
طول الصاري 18 :قد ًما  5.49 /أمتار
مساحة الرشاع 90 :قد ًما مرب ًعا  8.4 /أمتار مربعة
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب
ُمد َمج به نظام *LOWRANCE READY

*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة

إن  TANDEM ISLANDعبارة عن
زورق كاياك غاية يف االبتكار

مع مساحة تصلح الصطحاب صديق.
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MIRAGE PRO ANGLERS
هي األساس املطلق يف

قوارب الصيد

التي تديرها القدرة البرشية

تم إعداد وتجهيز كل شرب من عائلة  Pro Anglerبشكل محدد بحيث تضعك أمام السمك مبارشة .تصميم مدروس يجلب فائدة الصيد مبجرد أن تظهر
األسامك أمامه ،كل ما هنالك ليست هناك تلك الضوضاء التي تصدر عن القوارب اآللية ،إىل تلك املنصة املذهلة التي تنطلق خلسة .إن هذه عبارة عن زوارق
ثابتة قادرة عىل التحمل وتتسم مبنح الثقة العالية ،ويتم دفعها دون أي جهد يُذكر منك بواسطة محركات  MirageDrivesمع تقنية االنزالق Glide
 Technologyو الزعانف الزرقاء  .Bluefinsاجلب جعبة صنارة الصيد كاملة ،وامأل صناديق املعدات ،وجهز نفسك لرحالت طويلة وممتعة .سوف
تستويل عليك مجموعة  Pro Anglersبشكل تام وتربطك بها دوماً.

احصل عىل قدر هائل من الخواص التي تتسم باملعرفة الفائقة باألسامك:
 .1كوة أمامية كبرية ببطانة قابلة لإلزالة
توفّر منطقة التخزين الواسعة املفتوحة إمكانية الوصول
السهل بغية تخزين األسامك أو الثلج وميكن فكّها إلجراء
عملية التنظيف.
أو ،إذا رغبت يف ذلك ،فيمكنك حفظ معطفك واملعدّات
اإلضافية والطعام فيها عىل مدار اليوم.

 .2تركيب امللحقات
عندما يكون مجهزا ً مبلحق الحامل الوتدي األنبويب االختياري Accessory Tube Wedge Mount
باإلضافة إىل مجموعة كبرية متنوعة من إضافات الـ  ،RAMفإن حامل امللحق عبارة عن ُمستقر أمامي ومركزي لنظام
التموضع العاملي  GPSالذيك ،أو هاتف ذيك يتمتع بالحامية ضد املاء ،أو حامل صنارة صيد إضايف ،كل هذا متاح بشكل
مستقل.

 .3تخزين أفقي لصنارة الصيد
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احتفظ بصناراتك بكامل تجهيزاتها واجعلها يف متناول يدك ،مع حامية أطرافها
املستدقة بأمان من أن تعلق يف أي تجمعات من حشائش أو جذور.

تشكيلة التجديف والصيد من HO BI E

 MIRAGEDRIVE .4مع تقنية االنزالق

 .7نظام صيانة املرفاع املحوري

مستوحى من الطبيعة ،ذو تصميم ُمبتكر وقوة دفع تلقائية ذات شهرة عاملية ،وال يحتاج إىل مجداف .قابل للضبط مع مجموعة كبرية من
املجاديف .ترت ّد الزعانف الزرقاء تجاه البدن مام يساعد عىل اإلبحار يف املياه الضحلة والرس ّو بسهولة عىل الشاطئ .بدن متني مصنوع من
الخامات املركّبة وصوا ٍر مصنوعة من الحديد الصلب املقاوم للصدأ .سهل ورسيع الفك والرتكيب "مبفهوم التعشيق واالنطالق" عند النقل
والتخزين .تقنية انزالق جديدة تتميز بانخفاض املقاومة وزيادة الكفاءة.

قم بتمرير ألواح املرافع الخاصة بك إىل الفتحات
املستطيلة الكبرية يف مجموعة .Pro Angler

زعنفة التت ّبع SKEG

بسط زعنفة التت ّبع لتحسني القدرة عىل االحتفاظ باملسار عند قطع مسافات كبرية .قم
بسحب الزعنفة لتحسني القدرة عىل املناورة.

 .8موضع جلوس مينح أفضلية غري معهودة

انتقل مبعدل الراحة إىل مستوى جديد مع ذلك الخشب الذي يدعم الظهر واملقعدة ،وكذلك التحكم يف تعديل
وضبط االرتفاع أثناء الوقوف .مصنوع من شبكة للتنفس وهياكل من األملونيوم املقذوف ،ويف نهاية اليوم ال
تجد لديك الرغبة يف النزول وترك مكانك .اليشء الجيد يف ذلك هو أنها قابلة للفك واإلزالة الستخدامها عىل
الشاطئ .تأيت تلك الجلسة املريحة بشكل غري معهود  Vantage STيف  PA 12و  14و Vantage
 XTيف.PA 17T

LOWRANCE READY .5
هذا املحول املدمج الذي يأيت مزودا ً بسدادات كبلية مثبتة مسبقًا يف البدن ،يسمح لك بتنفيذ عملية الرتكيب رسيعاً دون أي
عمليات ثقب أو حفر وال لصق بغراء ملحدّد موقع األسامك .تعظيم أداء السونار .الحصول عىل أدق القراءات من أجهزتك
اإللكرتونية.
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 .6القطب األفقي وامللحقات
القضبان ذات الـ  12جانباً التي متيز  Hobieبشكل حرصي ،تعمل مع مجموعة متنوعة من ملحقات
التشبيك واإلمساك .توجد خاصية أدوات االحتجاز من حوامل الصنارات ذات القطب األفقي (H-Rail
 )Rod Racksبحيث تثبت وتؤمن املعدات الثمينة أثناء ركوب األمواج أو النقل :وعند تدوير حامل
الصنارات ،فإنه ميكن استخدامه لتخزين املجداف أو الرشاع أو عمود االرتكاز املصمم للتجديف أو أي
ملحقات أخرى .سلة املعدات عىل القطب األفقي  H-Railتضيف مساحة تخزين يف متناول اليد
للمعدات واألدوات .حامل األكواب عىل القطب األفقي  H-Railيجعل املرشوبات املثلجة قريبة منك
ويف متناول يدك .صفائح تركيب القطب األفقي متوافقة مع أي ملحقات تقريباً .ملا كانت هذه الصفائح
العامة مسطحة من أعىل ومن أسفل ،والتي تستخدم يف الرتكيب والتثبيت ،فيكون من السهل الثقب فيها
لتثبيت وتركيب أدوات تثبيت األجهزة اإللكرتونية ،وحامالت الصنارات ،وغريها من املعدات واألدوات .ميكن
تعديل أو إزالة ملحقات القطب األفقي من  Hobieيف ثوانٍ مع خاصية شبك القطب األفقي
.H-Rail

 .9حامالت صنارات صيد عمودية

القضيب  H-BARاختياري

مضبوط بزاوية مثالية للصيد ،هذا الزوج من حامالت صنارات الصيد يتضمن أيضاً شبكة
أو خطاف رفع األسامك أو غريها من املعدات املوضوع بشكل مالئم وراء املقعد الذي
مينح أفضلية غري معهودة.

تعزيز الشعور باألمان عند الوقوف للصيد .القضيب
االختياري  H-BARعبارة عن عمود اتكاء قوي
وصلب ودرابزين لإلمساك والتشبث به ،وهو متوافق مع
ملحقات القضيب  .H-BARوهو أداة مساعدة
يف املتناول عندما تتحرك من مقعدك أو تعود إليه .قم
بطيه مبستوى السطح عند عدم حاجتك إليه أو عدم
استخدامه.

 .10منطقة الحمولة يف الصندوق الجاهز متعدد املهام
مع تخزين متسع مفتوح من أعىل خلف املقعد ،هناك مساحة خالية دامئاً عىل Pro
 Anglerلصندوق متعدد املهام ملحق من  ،Hobieأو الصندوق متعدد املهام
 ،XLأو  ، H-Crateأو اإلمساك بغنيمتك.

HOB IEFISHING. COM
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MIRAGE PRO ANGLER 12
سيطر عىل املياه ،عذبة كانت أو مالحة .يقوم  Pro Angler 12بنرش كل خواص الصيد التي تتمتع بها القوارب الكبرية من سلسلة " "PAعىل منصة بطول  12قدماً ،تجد
مكانها بكل دقة يف مؤخرة أي شاحنة بيك آب تقريباً .احتفظ بنصف دستة من صنارات الصيد مجهزة و ُمعدة يف حامالت الصنارات االربع القياسية التي توضع يف وضع أفقي
واالثنتني املدمجتني .قف منتصباً يف ثقة وأطلق قذائفك واحدة تلو األخرى .املقعد املرتفع الذي مينح أفضلية غري معهودة Vantage ST
يجعل من السهل بالنسبة لك االنتقال والحركة يف القارب .وهو يضم زعنفة التتبع " "skegالقابل للسحب ألجل تحسني القدرة عىل
االحتفاظ باملسار ،وكذلك القطب األفقي املبتكر  H-Railالذي يحقق مرونة فائقة يف تجهيز امللحقات.

ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1 :
الطول 12 :قد ًما  3.66 /أمتار
العرض 36 :بوصة  0.91 /مرت
الحمولة* 500 :رطل  227 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 105 :رطالً  48 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 129.5 :رطال  59 /كيلو جرام
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب
ُمد َمج به نظام *LOWRANCE READY
*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة
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MASTERFUL PRO ANGLER

القدرة عىل صيد األسامك
يف قارب طوله

 12قدماً فقط

HOB IEFISHING. COM
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MIRAGE PRO ANGLER 14
يتضمن  Pro Anglerمن  Hobieمرفق صيد فائق الفائدة ،مع مقدار هائل (وهو ستة) من مكابح صنارة الصيد األفقية ،وحجريات كافية للمعدات تكفي إلفراغ متجر كامل بها،
ومقعد مرتفع مينح أفضلية غري معهودة وهو يف سهولته ويرسه كمقعد مثله مثل مقعد القبطان .هناك سطح غري منزلق للوقوف منتصباً ـ وهو ميزة هائلة للصيد من خالل الرؤية البرصة
ـ ومساحات كبرية وحقيقية من القطب األفقي  H-Railلرتكيب حامالت صنارات الصيد واألجهزة اإللكرتونية .كل هذا تجده عىل منصة شاسعة من  14قدماً ،دون أدىن حاجة إىل خزان
وقود .إن محرك MirageDriveالفريد من  Hobieمع تقنية االنزالق  Glide Technologyيوفر قوة دفع تتسم بالكفاءة مع
الهدوء.

ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1 :
الطول 13 :قد ًما و 8بوصات  4.17 /أمتار
العرض 38 :بوصة  0.97 /مرت
الحمولة* 600 :رطل  272 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 120.5 :رطال  55 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 145.5 :رطال  66 /كيلو جرام
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب
ُمد َمج به نظام *LOWRANCE READY
*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة
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PRO ANGLER 14

ماكينة صيد فريدة

تتمتع بقدر عايل من الثبات ومالمئة ج ًدا لوضعية الوقوف

HOB IEFISHING. COM
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سلسلة

MIRAGE PRO ANGLER

MIRAGE PRO ANGLER 17T

أشكال ضبط مقاعد كاياك :PRO ANGLER 17T

اخرت الوضعية املناسبة
لكل حالة
كل شخص لديه أسلوبه الخاص يف الصيد وطريقته الفريدة يف تجهيز القارب الخاص به ،حيث يوفر
لك كاياك  PA17Tثالث وضعيات مختلفة للمقاعد يك تناسب احتياجاتك ،وهي التصميم الرتاديف
أو الرتادف االجتامعي وج ًها لوجه أو الفردي ،كام أ ّن هناك العديد من الحجريات عىل سطح القارب
والخيارات املتاحة لتخصيص رحلتك التالية ،سواء كانت مبفردك أو بصحبة أقرب أصدقائك.

تصميم تراديف

ترادف اجتامعي (وج ًها لوجه)

الـ PRO ANGLER 17T
يف انتظارك أنت وصديقك

لتحسني أفضل عمليات الصيد التي تقومون بها.
مع خيارات الجلوس املتعددة املبتكرة بعجلة واحدة أو عجلتني ،فإن الـ  17Tهو امللك يف سلسلة  .Pro Anglersقم بإعداد مكان الجلوس الذي مينح أفضلية غري معهودة Vantage XT
( Seatingطويل للغاية) يف شكل ضبط التصميم الرتاديف (أسلوب التوجيه) ،أو وجهاً لوجه (مثايل للصيد مع مجموعة صغرية) ،أو كشخص مفرد (مساحة شاسعة للغاية!)؛ ثالثة مقابض توجيه تغطي
كل اإلمكانات واالحتامالت .تخزين صنارات الصيد سواء األمامية أو الخلفية يتسع لدستة مذهلة من الصنارات ـ اجلب جعبة صنارة الصيد كاملة .قم بتخصيص أماكن امللحقات عىل مساحة أكرث من
 20قدماً من نظام القطب األفقي  .H-Railوبإمكان كال الصيادَين الوقوف يف مكان مريح يف قمرة القيادة لكل منهام يف ظل وجود الكوة الكبرية مستطيلة الشكل ونظام التحكم املحوري،
كام أ ّن هناك مكان إضايف للتخزين تحت املقعد .هناك منصة البطارية يف مؤخرة السفينة تكون يف وضعية االستعداد لتحتوي بطارية موتور صيد قدرة  12فولط ،أو مربد أو قفص لحمل املزيد من
املعدات واألدوات.
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فردي

ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1-2 :
الطول 17 :قد ًما  5.18 /أمتار
العرض 43.5 :بوصة 1.1/مرت
الحمولة* 900 :رطل  408 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 206.5 :رطال  94 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 244.5 :رطال  111 /كيلو جرام
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب
ُمد َمج به نظام *LOWRANCE READY

*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة

قم بإطالة تجربة الكاياك  PA17Tمع هذه امللحقات:

املقطورة:
ال يحتاج قارب الصيد  Pro Anglerتحديدًا إىل مقطورة ،ولكن
استخدام املقطورة سيكون متعة وميزة مضافة بكل تأكيد .اجعل
زورق الكاياك  PAخاصتك مجهزا ً ومعدا ً للصيد .قم بكل بساطة
بالتشغيل ثم االنطالق .تأيت املقطورات متاحة مع حامالت تتسع
لواحد أو اثنني من الـ .Pro Anglers

الصندوق متعدد املهام :XL
ت َزود بالوقود! سيمنحك الصندوق متعدد املهام  XLالقدرة عىل مواصلة الرحلة
حتى الفور بالغنيمة .يتمتع مبستوى ماء متغري ( 6أو  11غالون) الطُعم الحي
أسهل يف تجميعه عند استخدام الوضعية األكرث انخفاضاً .ويشمل قطاع خزان وقود
ميكن فكه وإزالته ،وحامالن لصنارات الصيد ،ومفتاح طاقة مقاوم للتآكل ،وبطارية
ذات خاليا هالمية محكمة الغلق بقدرة  6فولطات.

منصة موتور صيد:
ال يوجد ما يتغلب عىل موتور صيد مثبت عىل قنطرة قوسية عندما يتعلق األمر
بتحديد وضع القارب بدقة ،وكذلك بالهيكل اإلنتاجي الذي يعمل يف هدوء .قم
بتثبيت موتورك بهذه القطعة امللحقة سهلة الرتكيب.

نظام التخزين:H-CRATE
ال تنطبق عليه مقولة تخزين أكرث من الالزم وال ميكن استيعابه .يشمل تخزين
 H-Crateاملاهر أربع حامالت صنارات صيد عمودية مع حبال وحواجز تثبيت
يف الصدمات ،ومقابض تحمل القطب األفقي  ،H-Railوجدران شبكية مع أمناط
فتحات مدمجة الستيعاب املزيد من امللحقات .ينطوي  Crateأفقياً يف السفر.

HOB IEFISHING. COM
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املالءمة ،والقدرة عىل حملها ونقلها

ومتعة الركوب واالنطالق.

 .1مقابض الحمل
مع املقابض يف األمام ،أو الخلف أو وسط السفينة ،يكون النقل أكرث سهولة وأكرث راحة.

 .2مح ّرك  MIRAGEDRIVEمع تقنية االنزالق

مستوحى من الطبيعة ،ذو تصميم ُمبتكر وقوة دفع تلقائية ذات شهرة عاملية ،وال يحتاج إىل مجداف .قابل
للضبط مع مجموعة كبرية من املجاديف .ترت ّد الزعانف الزرقاء تجاه البدن مام يساعد عىل اإلبحار يف املياه
الضحلة والرس ّو بسهولة عىل الشاطئ .بدن متني مصنوع من الخامات املركّبة وصوا ٍر مصنوعة من الحديد
الصلب املقاوم للصدأ .سهل ورسيع الفك والرتكيب "مبفهوم التعشيق واالنطالق" عند النقل والتخزين .تقنية
انزالق جديدة تتميز بانخفاض املقاومة وزيادة الكفاءة.

1

10

 .3بدن من البويل كلوريد الفينيل وزن  1000دينري
تم بناؤه عىل نحو قوي وصلب ليوفر لك أعواماً كثرية من املتعة واملرح.

 .4األرضية امل ُدرزة بنظام DROP STITCH
تجمع سلسلة  Hobie i-Seriesبني محرك  MirageDriveوالبدن املبتكر القابل للنفخ .ومن ثم؛ فهي مثالية لعشاق
الكاياك ممن يعوزهم املكان أو املساحة التخزينية .هذا وت ُح َزم الزوارق املطاطية التي تنتجها  Hobieبشكل رائع يف حقائب سفر
مز ّودة بعجالت وتأيت الزوارق مرفقًا معها مضخة هواء .وميكنكم تخزين تلك الزوارق يف صناديق سياراتكم ،أو عىل منت قواربكم أو يف
سياراتكم الرتفيهية ،بحيث ميكنكم أخذها معكم يف عطالتكم املقبلة.
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“ ”Drop Stitchتشري إىل طريقة يف اإلنشاء تسمح بتحمل ضغوط نفخ أكرب بكثري .آالف من الخيوط بالغة الدقة تربط الطبقات العليا
والسفلية من األرضية ،بحيث تحدث توازناً مقابالً لضغط الهواء عند النفخ .ومن شأن هذا أن يسمح بصالبة إنشائية ملحوظة (مع زيادة يف
األداء) بدون التضحية بالقدرة عىل حمله والتنقل به.

 .5مجداف من أربع قطع

 .8صاممات التأمني

يشمل طقم األدوات القابلة للنفخ:

عمود من األلومنيوم املتني يستقر متاماً يف حقيبة السفر املز ّودة بعجالت

األغطية تحافظ عىل سيقان الصاممات يف وضع مؤمن .يتم تعشيق مسامري الصامم مع
املضخة لتسهيل عملية النفخ .يتم التعشيق يف املواضع املفتوحة لترسيع تفريغ الهواء.

حقيبة السفر املز ّودة بعجالت سهلة التحميل

 .6وحدة التحكم يف الدفة

تنطوي سلسلة زورق كاياك القابلة لالنتفاخ لسهولة النقل
والتخزين .خذها معك عىل الطريق!

مضخة يدوية

 .9منطقة حمولة خلفية

املقبض الناعم يجعل التوجيه بأطراف األصابع سهالً وهو ميكن تركيبه عىل كل
جانب من جانبي املقعد.

تصميم مكبس عايل السعة يعمل بكل سهولة .مضخة تعمل
بالطاقة وهي اختيارية متاماً.

تتطلب املغامرات الكبرية الكثري من املعدات .وتضمن هذه املناطق املقولبة وكذلك األرشطة
مخيم.
املطاطية الحفاظ عىل وجودها يف مكانها عندما تقيم ً
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 .7مقعد  CTIالذي مينح أفضلية غري معهودة

 .10دفة االلتفاف واإلرساء

املقعد فائق الروعة والتميز والذي مينح ميزة غري معهودة يقدم نقاط متعددة للتعديل والضبط
وكذلك الراحة التي توفرها شبكة التنفس .بل وحتى ميكن استخدامه كمقعد شاطئ.

عندما تحتاج إىل دفة االلتفاف واإلرساء التي تأتيك من  Hobieفأنت تجدها موجودة ،وعندما
ال تحتاج إليها فهي تتوارى عن ناظرك .كل ما عليك فعله هو سحب أحد مقابض التحكم املصممة
عىل شكل الحرف " "Tلتعشيق نظام الدفة القابلة للطي أو فك تعشيقه .التوجيه الذي يتم
بأطراف األصابع يجعل عملية القيادة منتهى السهولة والرسعة.

عربة مبواضع تثبيت اختيارية
تجعل النقل من سيارتك
للامء سهالً مثل النسيم.

تركيب امللحقات االختيارية
تتيح صفائح امللحقات الالصقة الفرصة لتخصيص مجموعة زوارق كاياك بشكل كامل .أضف حامالت صنارات الصيد
وحامالت األكواب وغريها من الرتكيبات .راجع كتالوج القطع وامللحقات لدينا للتعرف عىل املجموعة بالكامل.

HOB IEKAYAKS. COM
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الزوارق املطاطية

M IR AG E I 1 1 s

M IR AGE i9 s
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البساطة األنيقة :يأخذ طراز  i11sالجديد تحفيز  MirageDriveويركزه إىل لب وجوهر .هذا الزورق محدود األداء مع
بدن جاسئ منخفض قابل للنفخ هو أخف زورق كاياك تلقايئ حر يف أسطول  .Hobieمثايل للرحالت الرسيعة بعد العمل ،أو
اإلبحار منطلقاً إىل قارة أخرى (مع الهرب من الرسوم التي تفرضها معظم رشكات الطريان عىل األمتعة) .اقفز وانطلق،
ألقي بوحدة تخزين  H-Crateاختيارية يف املؤخرة والتقط عىل صنارة صيد .إنه يجمع الكثري من الثبات واالستقرار يف
تصميمه البسيط املتواضع .باإلضافة إىل توفري زعنفة للمساعدة عندما تكون هناك حاجة للتتبع.

صمم زورق الكاياك  i9sمن  Hobieخصيصاً لألشخاص الذين تنقصهم املساحة الكافية،
ولكنهم يحلمون بقضاء وقتهم يف التجديف عىل الكاياك أو الصيد أو اإلبحار (عن طريق طقم
اإلبحار االختياري) يوفر زورق الكاياك  i9sأداء عىل املاء يضاهي القوارب الصلبة ،كام أن تجهيزه،
وبنيته من فينيل البويل فينيل كلوريد  ،PVC-vinylوجانبه السفيل املقوى ،كل هذا يقىض
عىل الخوف من الشواطئ الصخرية.

ومع ذلك فهو مجهز بشكل تام ،مع نظام الجلوس  Vantage CTi Seating Systemالذي مينح أفضلية غري
معهودة والقابل للتعديل والضبط ،والتحكم بأطراف األصابع يف دفة االلتفاف واإلرساء .يتسم كاياك  i11sبصغر حجمه ،وتم
تقدميه عىل صورة طراز  Hobieالرائدة يف املجال.

:i9s SPECS

:i 1 1 s S P E C S

أفراد الطاقم1 :
الطول 9 :أقدام  2.74 /مرت
العرض 36 :بوصة  0.91 /مرت
الحمولة* 325 :رطل  147 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 41 :أرطال  18.6 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 70 :رطالً  31.8 /كيلو جرام (شامالً حقيبة السفر  +مضخة)
أبعاد الحقيبة 30 :بوصة  x 25بوصة  x 12بوصة  76 /سم  x x 64 30سم
تركيب البدن :بويل كلوريد الفينيل وزن  1000دينري
*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة

تشكيلة التجديف والصيد من HO BI E

أفراد الطاقم1 :
الطول 11 :قد ًما و 3بوصة  3.4 /مرت
العرض 39 :بوصة  1 /مرت
الحمولة* 400 :رطل  181.4 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 35.5 :رطل  16.1 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 64.5 :رطال  29.3 /كيلو جرام (شامالً حقيبة السفر  +مضخة)
أبعاد الحقيبة 36 :بوصة  x 25بوصة  x 12بوصة  91 /سم  x x 64 30سم
تركيب البدن :بويل كلوريد الفينيل وزن  1000دينري
*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة

M IR AGE i12 S
كل القدرة عىل اإلبحار ومساحة زورق كاياك كامل الحجم ،ومع ذلك ميكن حمله بكل تأكيد ومطلقاً دون مشكلة.
إن بدن الكاياك  i12sالبالغ طوله  12قدماً واملصنوع من فينيل البويل فينيل كلوريد  PVC-vinylوالقابل
للنفخ ،مينحك الرسعة دون التضحية بالثبات ،وكذلك مساحة تخزين أعىل السطح مؤمنة بالحبال توفر قدرة نقل
سخية وكبرية ـ مثالية لرحالت عطلة نهاية األسبوع أو رحالت جلب املؤ ن إىل الشاطئ من قارب العائلة .مينحك
مح ّرك  MirageDriveاملز ّود به زورق كاياك  i12Sراح ًة وأدا ًء عاليًا يدوم عىل مدار اليوم.

:i12s SPECS

أفراد الطاقم1 :
الطول 12 :قد ًما  3.66 /أمتار
العرض 36 :بوصة  0.91 /مرت
الحمولة* 500 :رطل  227 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 35.5 :رطل  24.3 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 82.4 :رطال  37.4 /كيلو جرام (شامالً حقيبة السفر  +مضخة)
أبعاد الحقيبة 36 :بوصة  x 25بوصة  x 12بوصة  91 /سم  x x 64 30سم
تركيب البدن :بويل كلوريد الفينيل وزن  1000دينري
*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة

M IR AG E i 1 4 T

وتيس محركات
كاياك  Hobie i14Tهو أقىص ما تتمناه يف زورق فهو قابل للنفخ مثايل لتن ّزه فردين ّ
 MirageDrivesعملية الت ّنقل والتح ّرك ،كام متنحك عدة الرشاع االختيارية املز ّود بها الكاياك فرصة
االستمتاع التا ّم بالتجديف بد ًءا من رشوق الشمس وعىل مدار اليوم ،فضالً عن تجربة روح املغامرة املمتعة وكأنك
متارس رياضات متعددة .وتجعل حقيبة تخزين  i14Tذات العجالت جن ًبا إىل جنب مع مضخة الهواء
عمليات سحب الزورق وتخزينه ونفخه أم ًرا يف منتهى السهولة والرسعة.

:i14 T SPECS

أفراد الطاقم1-2 :
الطول 14 :قد ًما  4.3 /أمتار
العرض 36 :بوصة  0.91 /مرت
الحمولة* 550 :رطالً  249 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 67.1 :رطل  30.4 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 111.4 :رطال  50.6 /كيلو جرام (شامالً حقيبة السفر  +مضخة)
أبعاد الحقيبة 48 :بوصة  x 25بوصة  x 12بوصة  122 /سم  x x 64 30سم
تركيب البدن :بويل كلوريد الفينيل وزن  1000دينري
*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة
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LANAI

 LANAIصغري،
وريايض ورشيق.
ّ

الصب املتناوب كث ًريا من ثبات الكاياك أثناء
ينزلق زورق  Hobie Lanaiبسالسة وكفاءة عىل الرغم من حجمه الصغري .يزيد البدن البارع املصنوع من البويل إيثيلني بطريقة
ّ
تقليل عملية السحب ،كام يضاعف تصميم سطح القارب األنيق متعة التجديف أثناء تفادي االضطرابات الطفيفة العارضة .يُع ّد طول كاياك  Lanaiالذي يبلغ  9أقدام من
املقدمة وحتى املؤخرة مثايل لعشّ اق التجديف قصار القامة إالّ أنّه يناسب كذلك عشّ اق زوارق الكاياك طوال القامة بفضل دعامات األقدام املقولبة املز ّود بها الكاياك .ومببلغ 46
جنيهاً فقط ،فإن  Lanaiسهل وضعه عىل سقف سيارة أو مقطورة أو حتى السري به إىل الشاطئ.

ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1 :
الطول 9 :أقدام  2.74 /مرت
العرض 30 :بوصة  0.76 /مرت
الحمولة* 250 :رطالً  113 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 46 :رطالً  21 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 50.5 :رطال  23 /كيلو جرام
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب

*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة
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QUEST 11
كاياك  QUEST 11هو زورق كاياك كالسييك،
متوسط الحجم مصبوب.
كاياك  Quest 11هو أداة تجديف لتحسني األداء يف عبوة متوسطة الحجم ،ها هو يعود ملوطنه سواء يف بحرية أو خليج أو شقة .بدن متني مصنوع من البويل
إيثيلني بطريقة الصب املتناوب ،حامالت أقدام قابلة للتعديل ،ومقعد فائق الرائحة ،كل هذا يوفر رحلة مملوءة بالثقة ،رحلة مناسبة متاماً لتحقيق املتعة .يشتمل
كاياك  Quest 11رفيق الصيّادين عىل مساحة تخزينية رحبة ُمغطاة وحوامل ص ّنارات مدمجة ومنطقة حمولة خلفية كبرية تتيح لك نقل أي يشء بد ًءا من
املعدّات االختيارية والصناديق وحتى وحدة الصندوق متعدد املهام .Hobie Livewell

ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1 :
الطول 11 :قد ًما و 1بوصة  3.38 /أمتار
العرض 29 :بوصة  0.74 /مرت
الحمولة* 300 :رطل  136 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 53 :رطالً  24 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 58 :رطالً  26 /كيلو جرام
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب
*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة

40

تشكيلة التجديف والصيد من HO BI E

سلسلة PA D D L E

QUEST 13
يتمتع  QUEST 13بأرجل بحرية طويلة للنهوض وبعدها
االنطالق بكل قوة.
 Quest 13أرسع زورق كاياك مفرد املجداف من  ،Hobieمع خطوات رشيقة وهائلة تشق طريقها بكل قوة .وله أرجل بحرية لتنفيذ الجوالت الخفيفة ،وهو
الصب املتناوب منطقة تخزين واسعة وحي ًزا كب ًريا الستيعاب الصناديق أو الخيام،
يتفوق ويتميز يف صيد األسامك .يتضمن هذا البدن املصنوع من البويل إثيلني بطريقة
ّ
باإلضافة إىل حوامل ص ّنارات الصيد املقولبة .تستوعب منطقة الحمولة يف املؤخرة املؤ ّمنة بواسطة أرشطة مطاطية كل يشء بد ًءا من املعدات االختيارية وصوالً إىل
وحدة  Hobie Livewellودفة االلتفاف واإلرساء مع التحكم يف قدم التوجيه للمحافظة عىل توجيه مقدمة القارب يف االتجاه الصحيح.

ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1 :
الطول 13 :بوصة  3.96 /مرت
العرض 28.5 :بوصة  0.72 /مرت
الحمولة* 350 :رطالً  159 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 65.5:رطالً  30 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 70.5 :رطال  32 /كيلو جرام
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب
ُمد َمج به نظام *LOWRANCE READY
*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة
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KONA
 KONAاملفضل سهل االستعامل وميثل متعة يف استخدامه ،وذلك
سواء كان ببدالني أو ببدال واحد.
 Hobie Konaهو زورق كاياك كالسييك ببدال متقاطع .يف البدن املخصص لشخصني ،فإنه يوفر قيادة مستقرة وأداء رسيع يف ملح البرص؛ عند التجديف مبفردك ،فإن مقعد القارب
املصبوب يف املنتصف يحافظ عىل القارب يف وضع منظم ويتسم بالقدرة عىل االستجابة الرسيعة .ميزج بدن قارب  Konaاملصنوع من البويل إثيلني بطريقة الصب املتناوب عارضة
واسعة مع خط ماء قصري للغاية ،مام يسهم يف تقديم أداء ثابت يتميز برسعة االستجابة وهو عاد ًة ما يتواجد يف قوارب أطول .تساعد مقابض الحمل ومواضع تخزين املجاديف عىل
البدن يف تبسيط عملية النقل ،يف حني أن املقاعد الفاخرة واملبطنة والقابلة للتعديل تدعم ظهرك وتشجع عىل القيام برحالت طويلة.

ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1-2 :
الطول 11 :قد ًما و 6بوصات  3.51 /أمتار
العرض 34 :بوصة  0.86 /مرت
الحمولة* 425 :رطالً  193 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 68 :رطالً  31 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 78 :رطالً  35 /كيلو جرام
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب

*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة
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ODYSSEY
 ODYSSEYهي تذكرة املتعة الفائقة ألفراد الطاقم
بأكمله.
قارب  Odysseyهو زورق كاياك تجديف لشخصني ،وهو قارب يتمتع بقدرة هائلة عىل النهوض ثم االنطالق بقوة .يف حني أن القارب يتضمن عرض كسوة مالمئًا مع تصميمه الرفيع،
فيوفر البدن الذي يتضمن خط ماء طوله  14قد ًما واملصمم مبهارة واملصنوع بطريقة الصب املتناوب من البويل إيثيلني ثبات الشكل املالئم للصيد بالصنارة أو الشباك أو إخراج املبتدئني من
املاء .وتوفر حمولته النافعة املؤثرة وتصميم السطح الذيك الكثري من املساحة ألفراد الطاقم وللمعدات ،كام أن مقعد املنتصف يضمن تحقيق التوازن الصحيح واملالئم للرحالت األحادية.

ا ملو ا صفا ت :

أفراد الطاقم1-2 :
الطول 14 :قدم  4.27 /أمتار
العرض 33 :بوصة  0.84 /مرت
الحمولة* 550 :رطالً  249 /كيلو جرام
وزن البدن بعد الرتكيب* 81.5 :رطال  37 /كيلو جرام
الوزن مع كامل التجهيزات* 91.5 :رطال  42 /كيلو جرام
تركيب البدن :البويل إيثيلني املقولب بطريقة الصب املتناوب

*يُرجى الرجوع إىل املوقع اإللكرتوين لالطالع عىل التفاصيل كاملة
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ملحقات اإلبحار بالكاياك
طقم إبحار MIRAGE

يتوافر مع صاري ذي قطعتين ،وشراع بمساحة  20.25قدم مربع وحبال وتجهيزات وحقيبة
للتخزين.
 - #84513001التركواز (الفيروزي)  /البابايا
 - #84514001أبيض/أحمر
 - #84515001أبيض/تركواز
 - #84516001فضي/أبيض
 - #79052202سلسلة  – i Series Sailتركواز/بابايا
 - #79052203سلسلة  – i Series Sailأبيض/تركواز
 - #79052204سلسلة  – i Series Sailفضي/أبيض

سترة النجاة

نظارات شمسية

تمتع بالبقاء في أمان باستخدام أجهزة التعويم الشخصية ()PFDs
المعتمدة .بدن عالي الجودة متاح في عدة أشكال وألوان ليالئمك ويالئم
نمط !Hobie

ال تفوتك لحظة اإلبحار عند تحول الرياح أو تغيير األمواج أو إضراب
األسماك من خالل نظارات  Hobieالشمسية ذات العدسات
المستقطبة .تمنحك هذه الظالل األنيقة رؤي ًة أفضل من خالل القضاء
على الوهج.
#1565BLK - Escondido

سترات النجاة للرضع/األطفال/
سترات النجاة للشباب

تي شيرت

حافظ على سالمة األطفال الصغار من خالل استخدام سترات النجاة المعتمدة
والقابلة للضبط بسهولة.
<( S6770IMG# 30رطالً)
( S6770CMG#من  30إلى  50رطالً)
( S6770YMG#من  50إلى  90رطالً)

مساند حامل السقف

حافظ على سرعة سير قواربك من خالل مساند حامل السقف لقارب .Hobie
يضمن التصميم السفلي المنقسم مع نظام اإلغالق ™ Velcroإمكانية سهولة
التشغيل وإيقافه.
 24 - #72045بوصة ـ مساند حامل السقف (الزوج)
 36 - #72046بوصة ـ مساند حامل السقف (الزوج)

أشرطة ذات عروة شد

حافظ على قاربك حيثما تضعه من خالل األشرطة ذات عروات الشد هذه
التي تتسم بالقوة والتحمل .شدَّادات معدنية تتيح لك تأمين القوارب دون
مهارات أساسية مسبقة لعمل العُقد.
 #72042001ـ أشرطة (زوج)  12بوصة
 #72043001ـ أشرطة (زوج)  15بوصة

عربة توصيل قوية التحمل

عربة أكبر سعة بها عجالت عقدية شديدة التحمل .إطار ملحوم من الفوالذ المقاوم
للصدأ .يمكن إزالة العجالت بسهولة لتخزينها .تتضمن أيضً ا ميزة حافظة عربة
ومشابك العربة( .سعة  225رطالً).
 #80046001ـ عربة قوية التحمل
هناك عربات أخرى متاحة ألرضيات مختلفة.
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قبعات

 #5024XXـ قبعات ( Aussie = XXالحجم  -متوسط أو كبير)
 #5025MFـ قبعة من األلياف الدقيقة مز ّودة بغطاء للرأس
 #5026BMـ قبعة  Beanie Menالسوداء للرجال
 #5026BWـ قبعة  Beanie Womenالبيضاء للنساء
 #5018GMـ شبكة رمادية بغطاء دائري
 #5018RMـ شبكة حمراء بغطاء دائري
 #5018BKـ غطاء دائري أسود/أحمر
 #5018BLـ غطاء دائري أزرق/ذهبي

تشكيلة التجديف والصيد من HO BI E

مزج التراث الغني واالبتكار لدى شركة  Hobieبالطاقة والدعم الحالي من .Hurley
 - HTS070#أبيض األلماس ،واألزرق البحري ،واألحمر
 - HTS020#يتضمن صورة مطبوعة باللون األزرق البحري الحقيقي,
	األبيض الضارب إلى الصفرة واألزرق البحري الممزوج باألخضر
(خيارات أخرى في الكتالوج)

لباسالبحر

 -HRG02010A/HRG020TNV#رداء طويل الكم مصنوع من الليكرا
 -HRg05010A/HRg050TnV#رداء قصير الكم مصنوع من الليكرا
 -HRg0300C/HRg03010A#تي شيرت قصير الكم مصنوع من الليكرا
 -HRg04000C/HRg04000A#تي شيرت طويل الكم مصنوع من الليكرا
(خيارات أخرى في الكتالوج)

سترة واقية من الماء

حافظ على جفاف جسدك من خالل هذه السترة الصالحة للتنفس .يتضمن
خص ًرا مصنوعًا من مادة النيوبرين (المطاط الصناعي) ورقبة ورسغ محكمي
اإلغالق.

مقطورات

ويمكن طلب نظام المقطورة هذا المصنوع من األلومنيوم خفيف الوزن في
عدة أشكال مختلفة الستيعاب ما يصل إلى أربعة قوارب .يضمن البدن المصنوع
من األلومنيوم مقاومة التآكل ،ويساعد البدن الصلب القوي على قيادة سلسة
وموثوقة للجرار.

 -HOBIEسيدة ركوب الماء والرياح واألمواج

 17فصالً في  300صفحة 120 ،ألف كلمة نصية و 585صورة توثق تاريخ شركة
 Hobieومسيرتها المهنية برمتها .احرص على اقتناء جزء من هذه األسطورة الخالدة!

حقيبة تخزين محرك MIRAGEDRIVE

حافظ على محرك  MirageDriveالخاص بك وكذلك المعدات األخرى في
سيارتك خالل القيادة! تالئم هذه الحقيبة المصنوعة من ألياف شديدة التحمل والمزودة
بشبكة قوية رحلتك بأكملها من خالل األطراف القياسية أو طول الحقيبة المميز.
 #80024ـ حقيبة محرك MirageDrive

طقم معدات الزعانف التربو القياسية
لمحرك MIRAGE

عزز سرعات اإلبحار والتقدم لألمام بصورة أكبر مع زعانف أقل سمكًا وأكبر حج ًما .متوافقة
مع جميع محركات .MirageDrives
 – #72065طقم معدات التربو القياسية لمحرك Mirageاإلصدار v1
 - #72066001اإلصدار ( V2إصدار  2009وما تاله)
 - #72066021أحمر/أسود
 - #72066031أزرق/أسود

مجموعة أدوات السفر

عربة توصيل قياسية وأشرطة ذات عروة شد ومساند حامل السقف
 #72020025ـ مجموعة أدوات السفر

مجموعة أدوات السالمة

طقم السالمة من  ،Hobieراية السالمة،
مصباح HydroStar
 #72020026ـ مجموعة أدوات السالمة

عربة الكاياك

عربات بالحجم الكامل طرازات  Adventureأو  Tandem Islandأو Pro Angler
أو  .Universalتتضمن بدن/حامل جزء من إطار اإلسناد ومقبض سحب .أقوى بكثير وأكثر سهولة
في الحمل واالستخدام من عربات التوصيل في الطرازات األكبر واألثقل.
 AI/TI - #80046200عربة  -مز ّودة بعجالت شاطئية
 - PA/Uni - #80046201مز ّودة بعجالت شاطئية
 - #80046100عربة  - AI/TIمع إطارات مصنوعة من حجر التوف المسامي
 - PA/UnI - #80046101مع إطارات مصنوعة من حجر التوف المسامي

ملحقات الصيد
سترات النجاة القابلة لالنتفاخ

خفيفة الوزن للغاية وأكثر برودة وأكثر راحة من أجهزة التعويم الشخصية ()PFD
القياسية .تصميم وظيفي ألنواع متعددة من الرياضات المائية مثل الصيد والتجديف
واإلبحار.
 S6779RG#ـ أحمر  /رمادي
 S6779TG#ـ أسمر مصفر  /رمادي
 S6779MG#ـ مانجو

hing
Kayaking+Fis

كتالوج القطع والملحقات

كنت تقوم بالتجديف في زورق كاياك أو تقوم بالصيد أو اإلبحار ،تتوافر لدى
سواء َ
 Hobieالملحقات التي تحتاج إلهيا لتعزيز المتعة والمرح .تُظهر هاتان الصفحتان
جز ًء فقط من الخيارات المتاحة .راجع المجموعة الكبيرة الكاملة في كتالوج القطع
والملحقات لدينا على الموقع .hobiecat.com

طقم بكرة المرساة

يتيح لك نظام كابالت التوصيل المميز بسهولة ضبط المرساة الخاصة بك واستخدام
مرساة البحر أو العمود الخارجي من قمرة القيادة .اصنع منه حزام سرج من أجل
ضبط موضع القارب بشكل ُمتقن دون االضطرار إلى االهتزاز إلى األمام أو الخلف
لربط الحبال.
 #72020073ـ طقم بكرة المرساة العام
5
August 201

حقيبة جافة بغطاء منزلق صغيرة من HOBIE

 8بوصة قطر؛  14بوصة هذه الحقيبة الجافة مصنوعة من مواد متينة وقوية .تُغلق
بإحكام للحفاظ على أشيائك جافة.
 #71703001ـ الحقيبة الجافة  8بوصة من Hobie

ملحق حامل صنارة الصيد

ينزلق بسهولة في حوامل صنارة الصيد المقولبة الحالية بالقارب إلضافة ميزة األمان
والمساعدة في حمل البكرات فوق سطح الماء.
 #72020014ـ ملحق حامل صنارة الصيد من Hobie

سلسلة صنارة صيد من HOBIE

تعتبر شيئًا مفيدًا في حال ابتعد عنك "شيء كبير"؛ وال شك أن األمر سيكون مختلفًا
في حال فقدت صنارتك المفضلة .يمكن تأمين هذه األشياء من خالل سلسلة
الصنارة.
 #74052001ـ سلسلة صنارة صيد من Hobie

علبة األدوات

علبة األدوات المثالية .تنظم تما ًما معدات الصيد واألدوات وقطع الغيار وتناسب
بسهولة الفتحات الحالية مقاس  8بوصات والتي تعمل بنظام اللف واإلغالق.
 #71704001ـ علبة األدوات من Hobie
 #71704021ـ علبة األدوات العميقة من Hobie

القضيب  H-BARالقابل للتعديل

يضيف القضيب  H-BaRمن شركة  Hobieفوائد وخيارات لقارب
 Hobie Mirage Pro Anglerالخاص بك .استنادًا إلى تصميمه مع
أخذ وضع الصياد الواقف في الحسبان ،ال يوفر القضيب  H-BaRالثبات عند
الوقوف فحسب ،بل يمثل منصة داعمة كبيرة للدخول والخروج من الكاياك الخاص
بك.
 #84500114ـ القضيب  H-BaRقابل للتعديل

طقم المرساة

ابق في مكانك عندما تريد ذلك من خالل مرساة قابلة للطي وزنها  3.5رطل .تشمل
َ
حبالً طوله  50قد ًما وحقيبة تخزين ذات س َّحاب مز ّودة بمشابك غلق األطراف.
 – #80035Aطقم المرساة

مظلة توجيه التيار من HOBIE

تحكم بشكل فائق ورائع في سرعة التيار عند اإلبحار من خالل مرساة البحر
المساعدة هذه.
 #72020009ـ مظلة توجيه التيار من Hobie

عمود خارجي

يساعدك في تثبيت موضعك في المياه الضحلة مع هذه المرساة الرأسية .ضع
العمود فقط في قاع رملي أو طيني وثبته بمقدمة السفينة أو المؤخرة أو طقم
بكرة المرساة.
 #72076001ـ العمود الخارجي

صندوق متعدد المهام  /صندوق متعدد المهام XL

المساعدات الجانبية

مثالية ألي شخص يرغب في مزيد من الثبات .تناسب جميع أنواع الكاياك من
 Hobieوتعمل مع تصميمات الكاياك األخرى كذلك.
Sidekick Ama Kit - Light Grey #72062101
Sidekick Ama Kit - Dark Green #72063101

مجموعة الصيد المثالية

مجموعة محدد موقع األسماك ،علبة األدوات من ( Hobieعددها  3مجموعات) ،حامل
صنارة الصيد األنبوبي  ،RAMطقم بكرة المرساة ،عدد ( )2من ملحقات حامل صنارة
الصيد من  ،Hobieوعدد ( )2سلسلة صنارة صيد.
 #72020021ـ مجموعة الصيد المثالية

مجموعة محدد موقع األسماك

تتضمن أداة تحديد موقع األسماك Lowrance X-4 Pro
 ،Fishfinderحامل ثابت  ،Ramومجموعة تركيب من
Hobie
(مخصصة للكاياك).
 #72020020ـ مجموعة محدد موقع األسماك

طقم تثبيت محدّ د موقع األسماك

 Hobie Livewellصندوق متعدد المهام من Hobieمصمم بمهارة لتقليل السحب والحد
من الضوضاء .الوحدات المتضمنة ذاتياً بالكامل تسحب المياه في هدوء عبر بالوعة القارب .تستوعب
صنارات صيد ،وتأتي مج ّمعة بالكامل بما في ذلك البطاريات والشاحن .الصندوق متعدد المهام يناسب
أي زورق كاياك من Hobie؛ وقد ُصمم  XLبشكل مخصص لسلسلة .Pro Angler
 #72020007ـ صندوق متعدد المهام من Hobie
 – #72020007صندوق متعدد المهام  XLمن  Hobie (Pro Anglersفقط)

لقد قضى  Hobieعلى عملية التخمين في تركيب محدّد موقع األسماك
وذلك عن طريق توفير طقم تثبيت كامل على الرغم من كونه بسيطاً.
 #72020011ـ طقم تثبيت محدّد موقع األسماك I
 #72020039ـ طقم تثبيت محدّد موقع األسماك II
 #72020070ـ طقم تثبيت محدّد موقع األسماك III

نظام التخزين H-CRATE

مجموعة صيد السمك بذبابة الصيد الصناعية

يتوافق مع ظهر زورق كاياك صيد أو .SUP
حافظ على نظام المعدات وصنارات الصيد واألدوات.
خفيف الوزن ومتين وقابل للطي
للسفر بحجم مضغوط.
Hobie H-Crate - #72020088

المساعدات الجانبية من  ،Hobieحامل صنارة الصيد بذبابة الصيد
 ،Ramوحافظة أدوات كبيرة من Hobie
 #72020022ـ مجموعة صيد األسماك بذبابة الصيد الصناعية
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أسطول HOBIE

سلسلة MIRAGE ISLAND

سلسلة MIRAGE
SPORT

OUTBACK

REVOLUTION 11

REVOLUTION 13

REVOLUTION 16

OUTFITTER

OASIS

ADVENTURE ISLAND

TANDEM ISLAND

صفحة 6

صفحة 8

صفحة 10

صفحة 12

صفحة 14

صفحة 16

صفحة 18

صفحة 22

صفحة 24

فردي

فردي

فردي

فردي

فردي

Tandem

Tandem

فردي

Tandem

الطول

 9أقدام و 7بوصات 2.92/مرت

 12قد ًما و 1بوصة 3.68/مرت

 11قد ًما و 6بوصة 3.51/مرت

 13قد ًما و 5بوصات 4.09/مرت

 16بوصة  4.88 /مرت

 12قد ًما و 8بوصات  3.86 /أمتار

 14قد ًما و 6بوصات  4.42 /أمتار

 16قد ًما و 7بوصة 5.05/مرت

 18قد ًما و 6بوصات 5.64/مرت

العرض

 29.5بوصة  0.75 /مرت

 33بوصة  0.84 /مرت

 29بوصة  0.74 /مرت

 28.5بوصة  0.72 /مرت

 27.5بوصة  0.7 /مرت

 34بوصة  0.86 /مرت

 33بوصة  0.84 /مرت

العرض عند أوسع نقطة والطوافتان مفرودتان 9 :أقدام و6
بوصات 2.90/مرت
العرض عند أوسع نقطة والطوافتان مطويتان:
 44بوصة  1.12 /مرت

العرض عند أوسع نقطة والطوافتان مفرودتان 10 :بوصات 3.05 /
مرت
العرض عند أوسع نقطة والطوافتان مطويتان:
 4بوصة  1.22 /مرت

 225رطل 102/كيلو جرام #

 400رطل 181 /كيلو جرام #

 275رطالً 125 /كيلو جرام #

 350رطالً 159 /كيلو جرام #

 350رطالً 159 /كيلو جرام #

 425رطالً  193 /كيلو جرام * #

 550رطالً  249 /كيلو جرام * #

 400رطالً 181.44 /كيلو جرام #

 600رطل 272 /كيلو جرام #

وزن البدن بعد الرتكيب

 61رطل  28 /كيلو جرام

 81رطل  37 /كيلو جرام

 64رطل  29 /كيلو جرام

 70.5رطل  32 /كيلو جرام

 75.5رطل  34 /كيلو جرام

 90رطالً  41 /كيلو جرام

 93رطالً  42 /كيلو جرام

 105رطالً  48 /كيلو جرام

 129رطالً 59 /كيلو جرام

الوزن مع كامل التجهيزات

 78رطل  35 /كيلو جرام

 99رطل  45 /كيلو جرام

 81رطل  37 /كيلو جرام

 88رطل  40 /كيلو جرام

 92رطل  42 /كيلو جرام

 21رطالً  55 /كيلو جرام

 127رطالً  58 /كيلو جرام

 142رطالً  65 /كيلو جرام

 198رطالً 90 /كيلو جرام

أفراد الطاقم

السعة  /الحمولة

األلوان

األلوان
سلسلة MIRAGE

أزرق كاريبي
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بابايا ذهبي

سلسلة PRO ANGLER

أحمر
أحمر كركديه

تشكيلة التجديف والصيد من HO BI E

عاجي
رميل

زيتوين

أصفر

( PA12و PA14فقط)

رميل

سلسلة قابلة لالنتفاخ

سلسلة ISLAND

زيتوين

( PA12و PA14فقط)

بابايا ذهبي

أحمر
أحمر كركديه

عاجي
رميل

مانجو  /لوح أزرق

سلسلة PADDLE

أزرق كاريبي

بابايا ذهبي

أحمر
أحمر كركديه

عاجي
رميل

زيتوين

( Questsفقط)

سلسلة MIRAGE PRO ANGLER

سلسلة PADDLE

سلسلة MIRAGE INFLATABLE

PRO ANGLER 12

PRO ANGLER 14

PRO ANGLER 17T

i9S

i11S

i12S

i14T

LANAI

QUEST 11

QUEST 13

KONA

ODYSSEY

صفحة 28

صفحة 30

صفحة 32

صفحة 36

صفحة 36

صفحة 37

صفحة 37

صفحة 39

صفحة 40

صفحة 41

صفحة 42

صفحة 43

فردي

فردي

Tandem

فردي

فردي

فردي

Tandem

فردي

فردي

فردي

Tandem

Tandem

 12بوصة  3.66 /مرت

 13قد ًما و 8بوصات 4.17/أمتار

 17قد ًما  5.18 /أمتار

 9بوصات  2.74 /مرت

 11قدم و 3بوصة  3.4 /مرت

 12بوصة  3.66 /مرت

 14بوصة  4.3 /مرت

 9بوصات  2.74 /مرت

 11قد ًما و 1بوصة  3.38 /أمتار

 13بوصة  3.96 /مرت

 11قد ًما و 6بوصة 3.51/مرت

 14بوصة  4.27 /أمتار

 36بوصة  0.91 /مرت

 38بوصة 0.97/مرت

 43.5بوصة 1.1/مرت

 36بوصة  0.91 /مرت

 39بوصة  1 /مرت

 36بوصة  0.91 /مرت

 36بوصة  0.91 /مرت

 30بوصة  0.76 /مرت

 29بوصة  0.74 /مرت

 28.5بوصة  0.72 /مرت

 34بوصة  0.86 /مرت

 33بوصة  0.84 /مرت

 500رطل  227 /كيلو جرام #

 600رطل 272 /كيلو جرام #

 900رطل  408 /كيلو جرام #

 325رطالً  147/كيلو جرام

 400رطالً  181.4 /كيلو جرام

 500رطل  227 /كيلو جرام

 550رطال ً 249 /كيلو جرام

 250رطالً  113 /كيلو جرام #

 300رطل  136 /كيلو جرام #

 350رطالً 159 /كيلو جرام #

 425رطالً  193 /كيلو جرام #

 550رطالً  249 /كيلو جرام #

 105رطالً  48 /كيلو جرام

 120.5رطالً  55 /كيلو جرام

 206.5رطالً  94 /كيلو جرام

 41رطالً  18.6 /كيلو جرام

 35.5رطالً  16.1 /كيلو جرام

 53.5رطل  24.3 /كيلو جرام

 67.1رطل  30.4 /كيلو جرام

 46رطالً 21 /كيلو جرام

 53رطالً  24 /كيلو جرام

 65.5رطالً  30 /كيلو جرام

 68رطالً  31 /كيلو جرام

 81.5رطالً  37 /كيلو جرام

 129.5رطالً  59 /كيلو جرام

 145.5رطالً  66 /كيلو جرام

 244.5رطالً  111 /كيلو جرام

 70رطالً  31.8 /كيلو جرام

 64.5رطالً  29.3 /كيلو جرام

 82.4رطل  37.4 /كيلو جرام

 111.4رطل  50.6 /كيلو جرام

 50.5رطالً 23 /كيلو جرام

 58رطالً  26 /كيلو جرام

 70.5رطل  32 /كيلو جرام

 78رطل  35 /كيلو جرام

 91.5رطالً  42 /كيلو جرام

مالحظات
 وزن البدن بعد الرتكيب :يشمل جميع املزايا القياسية املرفقة بشكل دائم (مثل الفتحات واملقابض والدفة واألجهزة). الوزن مع كامل التجهيزات :يشمل وزن البدن بعد الرتكيب ،باإلضافة إىل كل الخواص القياسية األخرى التي تكون قابلة للفك واإلزالة ،مثالً ـمحرك  ،MirageDriveاملقعد ،البداالت ،علبة األدوات ،قابس جهاز الكاسيت( Pro Anglers ،بطانة قابلة للفك) ،الجزر
( Islandsالرشاع ،ذراع اإلسناد ،اللوحة املركزية القابلة للسحب) ،الزوارق املطاطية (حقيبة السفر ،املضخة ،طقم اإلصالح).

#تستويف شهادة( NMMAالرابطة الوطنية للرشكات املصنعة البحرية) للطفو.

جميع األلوان والرسومات واملواصفات لجميع الطرازات قابلة للتغيري دون إشعار.

*ملزيد من املعلومات ،يرجى االطالع عىل املوقع اإللكرتوين حول توزيع الحمولة

تم تقدير أبعاد القارب املنشورة وقد تختلف قليالً بسبب متغريات التصنيع التي ال
ميكن تجنبها.
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HOBIE CAT رشكة
رشكةقابضة
Oceanside, CA, U.S.A
1-800-HOBIE-49
hobiecat.com
HOBIE CAT AUSTRALASIA
رشكة فرعية
Huskisson, NSW, Australia
1-800-4-HOBIE
hobiecat.com.au
HOBIE CAT EUROPE
رشكة فرعية
Toulon, France
+33 (0) 494 08 78 78
hobie-cat.net
HOBIE KAYAK EUROPE
موزع مستقل
Stellendam, The Netherlands
+31 (0) 187 499 440
hobie-kayak.com
HOBIE CAT BRASIL رشكة
موزع مستقل
Porto Belo, Santa Catarina, Brasil
+55 (47) 9746-9735
hobiecat.com.br

متت الطباعة عىل ورق قابل إلعادة التدوير

87369322
REV 151026

