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Kayaks a pedais

Hobie Mirage Passport 10.5

Mirage Passport 12.0

Hobie Mirage Compass 2019

...Preparado para todas as viagens!

...Novo Passport 12.0!...para novas
Aventuras!

Uma das mais recentes e já premiadas
entradas na frota de kayaks Hobie.

Com 3.6 m de comprimento, o Passport 12.0
surge com o clássico Hobie MirageDrive com
pás ST e um conjunto de pequenos grandes
pormenores que o tornam numa verdadeira
máquina de pesca: cavidade específica para
colocação de transdutor de sonda, deck com
base em Eva para pescar em pé, 2 caneiros
embutidos e calhas para aplicação de diversos
equipamentos. Este novo modelo da Hobie está
preparado para a instalação do sistema de
ancoragem PowerPole ou mesmo um motor
eléctrico, permitindo uma fácil personalização e
ao gosto do pescador mais exigente.

O Hobie Mirage Compass surge de série com o
sistema MirageDrive GT.
Com uma incrível estabilidade e um amplo deck,
que permite pescar de pé, este modelo já faz
parte da vida de muitos pescadores. Um kayak
rápido e munido com o sistema Lowrance®
Ready, um dos muito pormenores que irão
marcar toda a diferença.
Este modelo tem uma versão especial, Mirage
Compass Camo, equipado com sistema Mirage
Drive 180.

O Passport é o mais recente modelo Mirage da
Hobie e traz com ele o bilhete vitalício para
momentos de grande diversão na água. Seja em
simples passeio ou em modo de pesca, o
Passport dá largas à sua imaginação numa
navegação simples e divertida. Pode até mesmo
suportar uma vela, potenciando as suas maisvalias de série: um inovador e simplificado
sistema de leme, calhas embutidas para
diversos acessórios, e claro, o clássico e
mundialmente reconhecido sistema de pedal
MirageDrive. Prepare-se pois a viagem vai
começar!...

1.840,00€ com IVA

2.080,00€ com IVA

Mirage Compass 2020 com KickUp Fins
Agora com o sistema "Kick-Up Fins" de
série!
O Hobie Mirage Compass mantém a sua já
reconhecida performance e surge agora de série
com o sistema MirageDrive GT com Kick-Up
Fins.
Com uma incrível estabilidade e um amplo deck,
que permite pescar de pé, este modelo já faz
parte da vida de muitos pescadores. Um kayak
rápido e munido com o sistema Lowrance®
Ready, um dos muito pormenores que irão
marcar toda a diferença.
Este modelo tem uma versão especial - Mirage
Compass Camo - equipado com sistema Mirage
Drive 180 com Kick-Up Fins.

2.580,00€ com IVA
2.780,00€ com IVA

Hobie Mirage Compass Camo
2020 com Kick-Up Fins

Hobie Mirage Sport 2020 com
Kick-Up Fins

Hobie Mirage Revolution 11 2020
com Kick-Up Fins

Hobie Mirage Revolution 13 2020
com Kick-Up Fins

Um dos muitos modelos Hobie com provas
dadas!... agora com o sistema "Kick-Up Fins"
de série!

Perfeito para águas interiores, o Mirage Sport
é um pequeno grande caiaque, acomodando
utilizadores de quase todas as alturas.

O Mirage Revolution 13 é um kayak com
provas dadas!

O Compass Camo é uma versão especial do
Hobie Mirage Compass e surge de série com o
MirageDrive 180 (função reverse), com Pás
Turbo e sistema "Kick-Up Fins", que recolhe as
pás aquando um embate com estruturas.
Com uma incrível estabilidade e um amplo deck,
que permite pescar de pé, este modelo já faz
parte da vida de muitos pescadores. Um kayak
rápido e munido com o sistema Lowrance®
Ready, um dos muito pormenores que irão
marcar toda a diferença.

De série com pedais MD180 e com sistema
"Kick-Up Fins", o Mirage Sport surge com todas
as mais-valias Hobie, tornando-o num óptimo
companheiro para passeio e para descobrir
novos recantos de pesca.

Ideal para pescadores de estatura
média/baixa, o Revolution 11 permite-lhe
procurar os melhores recantos de pesca
onde por vezes se encontram os grandes
exemplares.
Pequeno, mas espaçoso, este caiaque até
permite a utilização do kit de vela (opcional) de
forma segura e com óptimos resultados. E agora
com o sistema "Kick-Up Fins" no MirageDrive
180.

Capaz de dominar águas bem agitadas, o
Revolution 13 concilia da melhor forma a
estabilidade e velocidade em acção de pesca,
sendo considerado um autêntico "todo-oterreno" pela maioria dos praticantes. Fácil de
domar, os peixes vêm comer à sua mão...

3.600,00€ com IVA

3.300,00€ com IVA
3.500,00€ com IVA

3.090,00€ com IVA
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Hobie Mirage Outback 2019
Best seller da Hobie, o Mirage Outback sofreu
grandes upgrades, incluindo o seu casco,
sendo agora um caiaque ainda mais estável,
mais rápido e mais silencioso.
Vem equipado de série com sistema de
propulsão com pedais Mirage Drive 180 e
repleto de funcionalidades pensadas ao
pormenor, às quais todo o pescador não ficará
indiferente. Comece a dar largas à sua
imaginação!...e claro, às suas capturas!

Hobie Mirage Revolution 16 2020
com Kick-Up Fins
Um caiaque robusto e preparado para
enfrentar qualquer travessia na procura do
seu spot de eleição.
Elegância. Rapidez. Performance. O Mirage
Revolution 16 possui um casco que permite-lhe
deslizar a velocidades supostamente reservadas
para caiaques de competição.

Hobie Mirage Compass Duo
Um kayak tandem que tem tudo o que precisa
para momentos duplamente felizes!
O Compass Duo conjuga da melhor forma a
estabilidade e rapidez num casco elegante e
com grande performance. Ágil, extremamente
fácil de manobrar e com espaço suficiente para
aquelas jornadas onde queremos ter tudo ao
alcance. Um "todo o terreno" e para toda a
família!

Hobie Mirage Outback Camo
2019
A versão camuflada do best seller Hobie!
De série com o MirageDrive 180 com pás Turbo
e repleto de funcionalidades pensadas ao
pormenor, às quais todo o pescador não ficará
indiferente. Este modelo dispóe ainda o Hobie
Guardian - sistema retrátil concebido para
proteger o transdutor de qualquer embate que
ocorra quando a navegar.
Comece a dar largas à sua imaginação!...e claro,
às suas capturas!

3.700,00€ com IVA
3.790,00€ com IVA

3.690,00€ com IVA

3.890,00€ com IVA

Hobie Mirage Compass Duo 2020
com Kick-Up Fins

Hobie Mirage Outback 2020 com
Kick-Up Fins

Hobie Mirage Outback Camo
2020 com Kick-Up Fins

Um kayak tandem que tem tudo o que precisa
para momentos duplamente felizes!

O novo Mirage Outback versão 2020 surge
melhor que nunca!... agora de série com o
sistema "Kick-up Fins"

A versão camuflada, agora com sistema KickUp Fins.

O Compass Duo conjuga da melhor forma a
estabilidade e rapidez num casco elegante e
com grande performance. Ágil, extremamente
fácil de manobrar e com espaço suficiente para
aquelas jornadas onde queremos ter tudo ao
alcance. Um "todo o terreno" e para toda a
família!

Perto da perfeição, o novo Outback surge agora
com o sistema Kick-Up Fins, garantindo maior
protecção das pás em situações de choque com
estruturas submersas. Um kayak pensado e
concebido 100% para pesca e cuja performance
coloca-o no top das escolhas dos pescadores
mais exigentes.

De série com o MirageDrive 180 com pás Turbo
e agora também com o sistema Kick-Up Fins.
Repleto de funcionalidades pensadas ao
pormenor, às quais todo o pescador não ficará
indiferente. Este modelo dispóe ainda o Hobie
Guardian - sistema retrátil concebido para
proteger o transdutor de qualquer embate que
ocorra quando a navegar.
Comece a dar largas à sua imaginação!...e claro,
às suas capturas!

3.930,00€ com IVA

Hobie Mirage Pro Angler 12 2019
O Pro-Angler 12 é o caiaque de pesca mais
versátil da Hobie.
O seu casco inovador permite-lhe ficar de pé e
pescar com total confiança, tanto em águas
interiores como no mar. Tem uma enorme
capacidade para alojar diverso material (aloja
seis canas de pesca, duas verticalmente e
quatro horizontalmente) e permite o acesso
imediato a todo o equipamento. Lento?... de
série com o MirageDrive 180 com pás Turbo
permite uma deslocação rápida e eficiente que,
em conjunto com a cadeira ajustável Vantage
ST, faz com que suporte confortavelmente
grandes aventuras. Inclui também uma quilha
retráctil de seguimento e um sistema de
montagem H-rail.

3.990,00€ com IVA
4.200,00€ com IVA
4.490,00€ com IVA
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Hobie Mirage Pro Angler 12
Camo 2019

Hobie Mirage Pro Angler 12 2020
com Kick-Up Fins

O Pro Angler 12 é um dos kayaks de pesca
mais versáteis da Hobie.

O Pro Angler 12 é o caiaque de pesca mais
versátil da Hobie.

O seu casco inovador permite-lhe ficar de pé e
pescar com total confiança, tanto em águas
interiores como no mar. Tem uma enorme
capacidade para alojar diverso material (aloja
seis canas de pesca, duas verticalmente e
quatro horizontalmente) e permite o acesso
imediato a todo o equipamento. Lento?... de
série com o MirageDrive 180 com pás Turbo
permite uma deslocação rápida e eficiente que,
em conjunto com a cadeira ajustável Vantage
ST, faz com que suporte confortavelmente
grandes aventuras. Tire ainda todo o partido do
Hobie Guardian, um inovador sistema retrátil
para o seu transdutor, protegendo-o de embates
que possam ocorrer quando está a navegar.

O seu casco inovador permite-lhe ficar de pé e
pescar com total confiança, tanto em águas
interiores como no mar. Tem uma enorme
capacidade para alojar diverso material (aloja
seis canas de pesca, duas verticalmente e
quatro horizontalmente) e permite o acesso
imediato a todo o equipamento. Lento?... de
série com o MirageDrive 180 com pás Turbo e
sistema "Kick-Up Fins" permite uma deslocação
rápida e eficiente que, em conjunto com a
cadeira ajustável Vantage ST, faz com que
suporte confortavelmente grandes aventuras.
Inclui também uma quilha retráctil de
seguimento e um sistema de montagem H-rail.

Inclui também uma quilha retráctil de
seguimento e um sistema de montagem H-rail.

Hobie Mirage Pro Angler 14 2019
Um minuto, uma hora ou um dia de pesca
neste caiaque é sem dúvida uma experiência
que qualquer pescador quererá ter.

Hobie Mirage Pro Angler 12
Camo 2020 com Kick-Up Fins
O Pro Angler 12 é um dos kayaks de pesca
mais versáteis da Hobie.

O Pro-Angler 14 apresenta um casco super
estável que lhe permite manter-se de pé
facilmente, encorajando-o a praticar todos os
tipos de pesca. O convés, característico da
gama Pro Angler tem um pouco de tudo - desde
uma escotilha central de fácil alcance, suporte
para 8 canas (6 horizontal e 2 vertical) à cadeira
Vantage ST totalmente ajustável até à múltipla
arrumação para caixas de equipamento Plano®.
Capacidade de carga?...272kg!! Inclui ainda uma
quilha retráctil de seguimento e um sistema de
montagem H-rail.

O seu casco inovador permite-lhe ficar de pé e
pescar com total confiança, tanto em águas
interiores como no mar. Tem uma enorme
capacidade para alojar diverso material (aloja
seis canas de pesca, duas verticalmente e
quatro horizontalmente) e permite o acesso
imediato a todo o equipamento. Lento?... de
série com o MirageDrive 180 com pás Turbo e
sistema "Kick-Up Fins" permite uma deslocação
rápida e eficiente que, em conjunto com a
cadeira ajustável Vantage ST, faz com que
suporte confortavelmente grandes aventuras.
Tire ainda todo o partido do Hobie Guardian, um
inovador sistema retrátil para o seu transdutor,
protegendo-o de embates que possam ocorrer
quando está a navegar.

4.890,00€ com IVA

Inclui também uma quilha retráctil de
seguimento e um sistema de montagem H-rail.

4.790,00€ com IVA

4.690,00€ com IVA

4.990,00€ com IVA

Hobie Mirage Oasis
Repleto de opções o Mirage Oasis possuiu
uma impressionante estabilidade e
velocidade de cruzeiro.
Tudo isto num caiaque que permite 2 pessoas
pescarem de forma tranquila e usufruindo de
uma enorme capacidade de arrumação e
transporte de material. Trate-se de um longo fimde-semana de pesca com amigos ou uma
pequena saída no seu pesqueiro preferido, o
Mirage Oasis cumpre a sua tarefa em grande
estilo.

5.090,00€ com IVA
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Hobie Mirage Pro Angler 14
Camo 2019

Hobie Mirage Pro Angler 14 2020
com Kick-Up Fins

Hobie Mirage Oasis 2020 com
Kick-Up Fins

Um minuto, uma hora ou um dia de pesca
neste kayak é sem dúvida uma experiência
que qualquer pescador quererá ter.

Um minuto, uma hora ou um dia de pesca
neste caiaque é sem dúvida uma experiência
que qualquer pescador quererá ter.

Repleto de opções o Mirage Oasis possuiu
uma impressionante estabilidade e
velocidade de cruzeiro.

O Pro Angler 14 apresenta um casco super
estável que lhe permite manter-se de pé
facilmente, encorajando-o a praticar todos os
tipos de pesca. O convés, característico da
gama Pro Angler tem um pouco de tudo - desde
uma escotilha central de fácil alcance, suporte
para 8 canas (6 horizontal e 2 vertical) à cadeira
Vantage ST totalmente ajustável, até à múltipla
arrumação para caixas de equipamento Plano®.

O Pro Angler 14 apresenta um casco super
estável que lhe permite manter-se de pé
facilmente, encorajando-o a praticar todos os
tipos de pesca. O convés, característico da
gama Pro Angler tem um pouco de tudo - desde
uma escotilha central de fácil alcance, suporte
para 8 canas (6 horizontal e 2 vertical) à cadeira
Vantage ST totalmente ajustável até à múltipla
arrumação para caixas de equipamento Plano®.
Capacidade de carga?...272kg!! Inclui ainda uma
quilha retráctil de seguimento e um sistema de
montagem H-rail.

Tudo isto num caiaque que permite 2 pessoas
pescarem de forma tranquila e usufruindo de
uma enorme capacidade de arrumação e
transporte de material. Trate-se de um longo fimde-semana de pesca com amigos ou uma
pequena saída no seu pesqueiro preferido, o
Mirage Oasis cumpre a sua tarefa em grande
estilo.

Desfrute ainda do Hobie Guardian - um inovador
sistema retráctil do transdutor, protegendo-o de
embates que possam ocorrer a navegar.

5.280,00€ com IVA

Capacidade de carga?...272kg!! Inclui ainda uma
quilha retráctil de seguimento e um sistema de
montagem H-rail.

5.090,00€ com IVA

5.090,00€ com IVA
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Hobie Mirage Pro Angler 14
Camo 2020 com Kick-Up Fins
Um minuto, uma hora ou um dia de pesca
neste kayak é sem dúvida uma experiência
que qualquer pescador quererá ter.
O Pro Angler 14 apresenta um casco super
estável que lhe permite manter-se de pé
facilmente, encorajando-o a praticar todos os
tipos de pesca. O convés, característico da
gama Pro Angler tem um pouco de tudo - desde
uma escotilha central de fácil alcance, suporte
para 8 canas (6 horizontal e 2 vertical) à cadeira
Vantage ST totalmente ajustável, até à múltipla
arrumação para caixas de equipamento Plano®.
Desfrute ainda do Hobie Guardian - um inovador
sistema retráctil do transdutor, protegendo-o de
embates que possam ocorrer a navegar.

Hobie Mirage Pro Angler 12 360

Hobie Mirage Pro Angler 14 360

Controlo e poder total!.. em todas as
direcções!

Controlo e poder total!.. em todas as
direcções!

Munido com o novo Mirage Drive 360, e com o
sistema "Kick-Up Fins" (pás retracteis com
impacto) , este é o kayak de eleição para todos
os pescadores de elite.
Obtenha total controlo e uma manobrabilidade
sem precedentes, deslocando-se em todos os
sentidos de forma rápida e extremamente
confortável, libertando tempo para aquilo que
mais gosta de fazer: pescar!

Munido com o novo Mirage Drive 360, e com o
sistema "Kick-Up Fins" (pás retracteis com
impacto) , este é o kayak de eleição para todos
os pescadores de elite.
Obtenha total controlo e uma manobrabilidade
sem precedentes, deslocando-se em todos os
sentidos de forma rápida e extremamente
confortável, libertando tempo para aquilo que
mais gosta de fazer: pescar!

5.830,00€ com IVA

6.080,00€ com IVA

Hobie Mirage Adventure Island
2020 com Kick-Up Fins
Rápido, divertido, versátil e extremamente
seguro.
O Mirage Adventure Island é um caiaque de vela
trimaran em tudo impressionante e que lhe
oferece diversas opções de escolha. Mais do
que simplesmente navegar, este caiaque
proporcionar-lhe-á momentos únicos, seja à
vela, a pedais ou apenas como super
confortável plataforma de pesca. Ideal para a
pesca em mar aberto em busca dos grandes
exemplares.

6.890,00€ com IVA

Capacidade de carga?...272kg!! Inclui ainda uma
quilha retráctil de seguimento e um sistema de
montagem H-rail.

5.340,00€ com IVA

Hobie Mirage Pro Angler 17T
2020 com Sistema Kick-Up Fins

Hobie Mirage Tandem Island
2020 com Kick-Up Fins

O novo Hobie Mirage Pro Angler 17T é uma
máquina de pesca Tandem com conforto,
estabilidade e espaço para tudo que você
precisa.

Em poucas palavras, o Mirage Tandem Island
é um super rápido caiaque para duas
pessoas…voarem sobre a água!

Surge com o modelo de cadeira totalmente
ajustável (Vantage XT), com várias
configurações de série, incluindo o modo "faceto-face". O PA 17T é a plataforma perfeita para
pesca: capacidade para até 12 canas de pesca
e o novo Sistema H-Rail, que permite total
personalizção na colocação de acessórios.
Munido com o sistema Lowrance® Ready, com
ligações pré-instaladas através do casco,
permite ainda adicionar um motor tornando-o
num autêntico barco de pesca. Como opção
pode ainda adaptar o viveiro XL para armazenar
as suas capturas ou simplesmente para isco
vivo.

Dois cockpits com controlos de navegação e
manuseamento da vela autónomos, permitindo
aos velejadores partilharem a experiência. O
Tandem Island está equipado com escotilhas e
arrumação no convés para vários dias de
viagem, sendo mesmo considerado como o
derradeiro caçador de águas abertas, capaz de
velocidades como a de um Marlim para pesca
com amostras.

8.990,00€ com IVA

7.990,00€ com IVA (87290009)
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