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Caiaque
A pesca é um dos passatempos que dá mais satisfação, 
também é uma maneira de se conectar com o mar 
e ambiente marinho. Nesta edição, apresentaremos 
algumas dicas técnicas para aqueles que gostam de 
pescar ao corrico no caiaque, uma atividade muito 
practicada e ganhando seguidores a cada dia.

Esta temporada em que estamos 
é perfeito para estrenarnos na 
pesca de corrico no caiaque. 
Podemos usar esta técnica 
de pesca em cualquer tipo de 
caiaque. 
Algumas recomendações básicas 
para utilizar esta técnica:

Preparação Física e 
Mental
Para nós é mais difícil 
suportar longos dias de 
pesca, porque o nosso 
combustível é a nossa força, 
por isso é vital a forma física 
do pescador, que irá adquirir 
com partidas regulares para 
o mar. Durante as remadas, 
o tronco permanece em 
movimento o tempo todo, 
enquanto a parte inferior 
mantém o equilíbrio, se 
movimentando também. 
Desta forma você trabalha 

as costas, que são muito 
solicitadas; o abdome, 
que, juntamente com os 
joelhos, ajudam a elevar ou 
afundar a proa ou a popa 
do caiaque; os braços, 
que exercem uma força 
propulsora, auxiliados pelos 
ombros, as coxas e pernas, 
que realizam movimentos de 
flexão e extensão. 
Por isso a atitude mental 
positiva em situações 
inesperadas é muito 
importante.

- Quando usa iscas de 
mesma profundidade, 
deixe um espaço de 
aproximadamente 5 
metros entre duas iscas. 
Libere as duas iscas e 
reme, depois de 10 a 15 
remadas, trave um dos 
molinetes, em seguida de 
mais 5 remadas e trave o 
segundo molinete. 
- Se for usar iscas de 

profundidades diferentes, 
pode liberar a mesma 
quantidade de linha. 
- Se for corricar com duas 
varas, não vire o caiaque 
rapidamente pois poderá 
enroscar as iscas. 
- Não deixe o freio da 
carretilha ou molinete 
travado.
- Caso capture algum 
peixe pela barriga, tome 

cuidado, pois mesmo 
poderá pular dentro 
do caiaque quando se 
aproxima.
- Leve alicate para retirar 
iscas.
- Recomendamos usar 
porta varas frontais.
- Nunca entre ou saia 
em locais que tem ondas 
com isca na linha. 
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Stillus

Pesca Center sempre em busca de produtos com 
a mais alta tecnologia, sempre surpreendendo ao 
publico com criatividade e novas ideais.

Modelo      Tamanho    Peso Isca   
         LSL-531M
        LSL-561M
LSL-561MH
LSL-561ML
LSL-601ML

5'3''           
5'6''
5'6''
5'5''
6'0''

7g-17,5g
7g-17,5g
17,5g-35g
7g-14g
7g-14g

Sahara
Modelo      Tamanho    Peso Isca   

         FSH-601
        FSH-661
FSH-701

6'0''           
6'6''
7'0''

17,5g-112g
17.5g-112g
17,5g-112g

Luna

Modelo      Tamanho    Peso Isca   
         CLN-1101
       CLN-1201
CLN-1401

1,10m
1,20m
1,40m

3g-18g
3g-18g
3g-18g
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Ação de VaraA ação de vara explica a velocidade de 
recuperação dos blanks, ou, o período 
de tempo que levam para voltar à 
posição normal depois de vergados 

Lenta
Moderada

Rápida Extra rápida

nos arremessos fisgadas ou nos trabalhos com as iscas. 
Na hora da fisgada uma vara de ação extra-rápida tem um 
resultado muito mais rápido do que uma vara de ação lenta.

EscolhEndo a vara pErfEita

Espécies Tamanho Ação Resistencia de linea
Tucunaré 5'6''-6' Rápida-extra rápida 16-20lbs

Dourado 8'-9' Rápida 20-30lbs
Black Bass 5’6''-6' Rápida 12-18lbs

Cachorra 5’6''-6' Rápida 20-30lbs
Pacu 5’6''-6' Moderada 14-20lbs
Aruanã 5’6''-6' Moderada 12-18lbs

Vara Platinum
As varas Sumax tem o blank 
mais fino com excelente 
sensação, equilíbrio e manuseio 
para uma experiência de pesca 
emocionante.  O controle sobre 
um peixe fisgado também é 
melhorado.
Você pode sentir muito melhor 
a mordida do peixe ou quando 
um jig atinge o fundo, mesmo 
com o peixe muitas vezes não 
mordendo a isca, mesmo assim 
você consegue sentir a pressão 
sobre a linha ou um ligeiro ‘ 
beliscão‘ na isca.

Vara Nin Hai

Vara Veloz Cast

Vara Linox Spin
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Confira nossos produtos e novidades

Acesse nossa site

Visite
Nos

A loja mais completa do 
Paraguai em artigos para 

pesca e camping!

Acesse nosso site e 
confira nossos produtos e 
novidades
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Carretilhas Tiger Sumax
Disponível em 3 modelos a Tiger é uma carretilha leve, com um 
ótimo arremesso e acabamento top de linha.
Com 3 diferentes velocidades de recolhimento, 7.3:1, 6.4:1 e 
5.5:1, ela atende a diversos tipos de pesca, dando opção ao 
pescador de escolher a que melhor lhe atende, escolha a sua!

- Corpo em peça unica de alumínio anodizado
- Tampas laterais em carbono
- 9 rolamentos de esfera
- 1 rolamento de rolete
- Peso 180 gramas
- Carretel de aluminio aliviado
- Manivela em aluminio aliviado
- Manopla de borracha anti derrapante
- Pastilhas de freio em carbono
- Ajuste de drag multi point TIGER 5.5:1

TIGER 6.4:1 TIGER 7.3:1
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Nó Clinch Enrole os loops em uma espiral 
puro rodada a linha de pé e 
segurar as alças sob seus 
dedos como você enrola a 
linha no. Embora cinco ou mais 
voltas são recomendados.
Puxando o nó apertado: 
Quando lubrificado e puxou 
apertado, o nó muda sua 
estrutura. Puxando a linha de 
força a voltas embrulhadas para 
redistribuir as voltas de modo 
que a vertente interna torna-se 
um invólucro exterior.

Nó Clinch
Reforçado 

Linha GTR-300
Linha Monofilamento super soft e macia, sem memoria 

de alta performance ideal para competição

– Bitola: 300 metros
– Tipo: Monofilamento
– Cor: Amarela, branco y laranja
– Uso: Tanto em carretilhas como em molinetes
– Super resistente, super Flexível e impermeável
– Sem memória
– 100% Nylon

Na Pesca Center, você encontra roupas para pesca 
e aventura. Tudo o que você precisa para praticar 

os esportes que você é apaixonado.

Wader Sumax - SW-210D

- Material de alta qualidade
- Bolso frontal
- Revestimento interno em Nylon
- Costurado de dentro para fora e selado 
com fita adesiva de impermeabilização
- Suspensórios elásticos ajustáveis
- Cordão superior ajustável
- Cinta de Nylon ajustável
- Botas em PVC anti-derrapante
- Cuplamente reforçado

 Boné SB-1309

- Material: 70% Nylon e 30% 
Poliester
- Absolvição do suor
- Protege conta raio uv
- Múltiplos pontos de respiração

Fabricada pela PRIMALOFT® é uma 
marca patenteada de microfibra sintética 
material de isolamento térmico , que foi 
desenvolvido para o Exército dos Estados 
Unidos.
Characteristicas: Gerenciamento de 
Umidade, Secagem Rápida, odor Control, 
conforto superior e super leve

  Máscaras De Proteção Solar 

KSA585-16KSA585-12

KSA585-14KSA585-13KSA585-15

KSA585-11

Nó Clinch é utilizado 
para amarrar um fio 
de pesca ao isco, 
mas pode também 
afixar um fio de 
pesca a um tornel, 
a um grampo, ou a 
uma mosca artificial. 
O Nó Clinch é muito 
popular entre os 
pescadores por ser 
forte e fácil de atar.

KSA585-19KSA585-18

KSA585-17KSA585-4KSA585-1NOvos
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Buzz Bait

Isca artificial modelo Buzz Bait de impecável 
acabamento. Este modelo, possui uma lâmina 
no formato de hélice que produz enorme 
comoção e efeito sonoro ao ser trabalhada 
na superfície. Possui uma hélice que durante 
o recolhimento provoca um barulho bem 
acentuado, alem de muita oscilação na água 
que desperta a atenção de qualquer peixe ao 
redor.

O anzol é da marca XCALIBUR TX3, 
super afiado e muito resistente.

Pode ser trabalhada com toques de 
ponta de vara, porém é mais eficiente 
com recolhimento contínuo, variando 
apenas a velocidade.
O ideal é trabalhar numa velocidade em 
que a isca venha pela superfície.
Pode ser trabalhada em local com 
pouca vegetação também, pois o 
anzol vem sempre voltado para cima, 
evitando o enrosco. 

Peixes Indicados:
Excelente na pesca de Tucunaré, 
Black Bass e Traíra, Robalo, Cachorra, 
Matrinchã entre outras.

Iscas 

     Soft
Parecem reais, e agem exatamente como eles!
Use estas iscas para sua próxima pescaria

Isca Fed Frog Popper
Com uma sistema anti-enrosco, seu uso é ideal 
em locais com vegetação aquática abundante.

Isca Ratinho Mikey
Rato confeccionado em borracha, possui anzol 
semi escondido, tornando a isca totalmente 
anti-enrosco.

Isca Soft - SKF-01
- Kit de iscas com 6 cores
- 4 peças de cada cor 
- Total de 24 peças
- Tamanho – 11,5cm

Isca Soft - SKW-08
- Kit de iscas com 12 cores
- 10 Peças de cada cor 
- Total de 120 peças
- Tamanho – 8 cm

Sistema Texas Rig
 A minhoca artificial
 plástica é o item básico
 do arsenal de qualquer
 pescador. O sistema
 de montagem Texas
 rig é um dos mais
 populares na hora de
 usar minhocas artificiais,
 possibilitando que você
 pesque em qualquer
 tipo de estrutura e
.profundidade desejada

1.  Passe a linha de pesca por dentro de 
um peso tipo ogiva. Insira a linha pela 
extremidade pontuda do peso ogiva.

2. Insira aproximadamente meio 
centímetro da ponta do anzol no 
topo da cabeça da minhoca artificial. 
Gire a ponta do anzol fazendo-o sair 
pela lateral da cabeça.

3.Espete e empurre a ponta 
do anzol para dentro da 
minhoca artificial.

4. Quando montada dessa 
maneira, a minhoca artificial 
passará por vegetação sem ficar 
enroscada.

Sua ação natural vai além do conceito 
de ‘‘peixinho’’ de plástico, imitando 
um peixe invasor no território do 
predadores. Exploramos outros 
sentidos dos peixes, como a proteção 
dos filhotes, domínio territorial, instinto 
predador , reflexo, irritabilidade, 
competitividade e até curiosidade, 
fazendo com que o ataque das iscas 
artificiais da SUMAX seja cada vez 
mais semelhantes a um peixe vivo.

Isca Jaraki

Espécies recomendadas: Tucunaré, Tilápia, Traíra, Matrinxã, Piracanjuba, 
Black Bass, Robalo e demais espécies predadoras.
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Pirarara

Características: O Pirarara é considerado por muitos o Tubarão 
da Água Doce ou Pit Bull das águas amazônicas, capaz de vencer 
oponentes duas ou até três vezes maiores.O Pirarara é um peixe de 
couro, de corpo robusto. Sua cabeça é ossificada, achatada e grande, 
apresentando um forte contra-sombreado, assim como as nadadeiras 
adiposa, dorsal e anal de cor alaranjada brilhante. Apresenta coloração 
do corpo cinza-escura, com uma faixa longitudinal branco-amarelada, ao 
longo dos flancos,  indo da  cabeça à nadadeira caudal. Alcança pouco 
mais de 1,3 metros e 70 kg.
Alimentação: Come de tudo: peixes, tartarugas, crustáceos, frutos 
e até animais mortos em decomposição.
Onde encontrar: Podem der encontrados em toda a região norte 
e parte do centro-oeste, nas bacias Amazônica e do Araguaia-Tocantins. 
Vivem em canais de rios, várzeas e igapós, tanto em águas negras 
como claras. A melhor época para captura-las começa em maio e vai até 
outubro.
Dica para pescar: a pesca mais usual é feita com iscas naturais 
(piranhas ou quaisquer peixes inteiros ou em filés). Em situações 
especiais, podem ser pegas com artificiais, pois, quando estão em 
áreas rasas, atacam colheres e plugs de meia água. A melhor hora para 
captura-las é no início da noite, sempre regiões rasas, quase beirando 
estruturas submersas e praias com água corrente. O material usado 
deve ser basicamente pesado pelo tamanho que atingem. Pode ser 
capturado na calha e na confluência dos rios, especialmente na época 
de seca. Prefira as áreas que não tenham muito enrosco para não correr 
o risco de perder o peixe. Os Pirararas são mestres em correr para as 
galhadas de sarãs e para locas de pedras.

 

Iscas 
perfeitas 
para 
Pirarara

Sumax - Spoon

Sumax - Bass Oreno

Century - Samuray

Century - Rebeld

Abu Garcia - Johnson Minnow

Rapala - Clackin Minnow

Estaremos introduzindo diferentes peixes do Brasil na nossa 
revista - principais espécies, distribuição geográfica, habitat, 
alimentação, reprodução, características gerais e muito mais!

FIQUE NA 

SINTONIA!

                                             
Características: O Aruanã é um peixe coberto por escamas, 
com coloração branca, mas as escamas ficam avermelhadas na época 
da desova. O dorso é verde escuro e o centro das escamas do flanco, 
prateado ou dourado. Possui corpo muito alongado e comprimido. 
Possui linha lateral curta e bem evidente. Sua boca é enorme, com 
barbilhões na ponta do queixo, e língua óssea e áspera, como a do 
pirarucu. Pode alcançar cerca de 1,8 m de comprimento total e pesar até 
5 Kg.
Alimentação: Os aruanãs são peixes carnívoros que se 
alimentam de uma série de itens tais como invertebrados aquáticos e 
terrestres como insetos e aranhas, pequenos peixes, sapos, cobras e 
lagartos.
Onde encontrar:  O Aruanã habita pequenos rios, igarapés 
e trechos de florestas inundadas. Estão sempre bem próximos da 
superfície, onde caçam dentro e fora d’água. Costumam dar grandes 
saltos, de até 2 metros, para apanhar artrópodes ou fugir de predadores.
Dica para pescar: É mais fácil capturar o aruanã na beira 
dos lagos e lagoas, nas proximidades de troncos e plantas aquáticas. 
O aruanã costuma dar saltos espetaculares quando capturado, e o 
pescador precisa ter muita atenção ao retirar o anzol do peixe para não 
se ferir. O aruanã pode ser capturado tanto com iscas naturais quanto 
artificiais (plugs de superficie e meia ãgua e colheres)

Principais espécies esportivas de rios, lagos e 
represas brasileiras

Iscas 
perfeitas 
para 
Aruanã 

Sumax - Shake Bait

Sumax - Bad Popper

Century - Sansey

Rapala - Rattlin' Minnow 
             Spoon

Rapala - Skitter Pop

Megabass - DOG-XW

Aruana~
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Como montar a barraca 
de camping

Marca: SUMAX
Tamanho: 250 x 160 x 130 cm
Peso: 2.23 KGS
Material: tafetá de poliéster

BAR-2P BAR-4P BAR-6P

BAR-6P-2 T-305 SM-1026

SM-1036 SM-1041A TT-002

TT-010

Marca: SUMAX
Tamanho: 210 x 240 x 130 cm
Peso: 2.92 KGS
Material: tafetá de poliéster

Marca: SUMAX
Tamanho: 310 x 300 x 160 cm
Peso: 4.74 KGS
Material: tafetá de poliéster

Marca: SUMAX
Tamanho: 220 x 360 x 185 cm
Peso: 5.98 KGS
Material: tafetá de poliéster

Marca: SUMAX
Tamanho: 220 x 120 x 120 cm
Peso: 5.98 KGS
Material: poliéster

Marca: SUMAX
Tamanho: 210 x 150 x 120 cm
Peso: 2.10 KGS
Material: poliéster

Marca: SUMAX
Tamanho: 245 x 180 x 100 cm
Peso: 2.70 KGS
Material: poliéster

Marca: SUMAX
Tamanho: 225 x 105 x 110 cm
Peso: 1.80 KGS
Material: poliéster

Marca: TREE WALKER 
Tamanho: 200 x 200 x 135 cm
Peso: 1.65 KGS
Material: poliéster

Marca: TREE WALKER
Tamanho: 228 x 190 x 135 cm
Peso: 3.50 KGS
Material: poliéster

Coleção de BARRACAS

A função de uma barraca é isolar o aventureiro 
das forças adversas da natureza, como vento, 
chuva e frio. Não dá pra explicar como você 
deve armar a sua barraca, porque existem muitos tipos de barracas, e cada modelo de 
barraca possui uma montagem diferente. A primeira coisa a fazer é para se familiarizar 
com o manual da barraca. Nesta edição, mostraremos onde armar e como evitar 
problemas comuns durante a montagem.

escolhendo o local para montar a barraca
- Escolha uma área num ponto elevado, bem drenado e afastado de charcos e 
pântanos (muitos mosquitos).
- Evite locais que sejam inclinados.
- Evite montar a sua barraca embaixo de árvores, principalmente as frutíferas, pois 
além do risco de um estrago por causa de um galho que caia você ainda poderá ser 
atingido por uma manga ou uma jaca.
- Limpe o terreno removendo pedras e galhos que podem ficar sob a barraca e 
incomodar os ocupantes ou mesmo perfurar o chão da barraca.
- Nunca monte a barraca com a porta virada para algum morro, pois se chover você 
terá um rio passado através de seu abrigo.

Informações Úteis
- Limpe a barraca depois de usá-la, nunca a guarde molhada, úmida ou com areia/
terra. A sujeira pode afetar a impermeabilidade do tecido e a umidade pode gerar 
mofo.
- Se for possível monte a barraca em um local onde o sol da tarde não bata, isso vai 
ajudar a conservar a sua barraca e evitar que a temperatura fique infernal lá dentro.
- Leve sempre um pedaço de silver tape, é a melhor coisa que existe para consertar 
algum rasgo que apareça durante a sua estadia na barraca. 
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Taco       de        Peixe        Frito
                                                   com       
        Salsa       de     Manga

Peixe Frito
- 1 kg de filé de peixe 
cortado em tiras
- 1/2 xícara de 
farinha de trigo
- 3/4 xícara de 
cerveja
- 40 ml de maisena
- Sal e pimenta a 
gosto
- Óleo para fritar

Salsa de Manga
- 2  mangas em cubos
- 1 cebola vermelha 
em cubos
- 1 jalapeño (sem 
sementes) picada
- 1/4 xícara de coentro 
fresco picado
- suco de 1 limão

- 10 tortillas de farihna

Ingredientes

Modo de preparo
1. Tempere o peixe com sal e pimenta e 
reserve.
2. Misture numa tigela a farinha e a cerveja. 
Mexa bem para formar uma massa.
3. Passe o peixe na massa e frite em óleo bem 
quente até dourar.
4. Misture todos os ingredientes da salsa de 
manga.
5. Aqueça as tortillas no microondas ou no forno 
até ficarem macias. 
6. Sirva as tortillas com o peixe frito e a salsa de manga.

Saco de Dormir - A1004

* Sistema auto-inflavel
* Inclui uma bolsa para transporte
* Tamanho: 160 x 90 x 2.50cm
* Material: 210T + Poliester PVC

VT-808-RD

Colete Canoe & Kayak com 
frente e costas independentes 
permitindo uma perfeita 
mobilidade para remar.

HE-16L é ideal para viagens longas, 
ir à praia e camping, ela é portátil e 
elétrica funciona no plugue padrão 
AC e na tomada 12v dos veículos, 
com capacidade de 16 litros. Conta 
ainda com porta copos na tampa. Foi 
desenvolvido para manter a temperatura 
de alimentos e bebidas.

Geladeira - HE-16L

LT-1020V é uma mochila elegante, espaçosa e 
resistente. Esse modelo é indicado principalmente para 
caminhadas, trekking ou viagens. É uma mochila muito 

Mochila de Camping - LT-1020V

leve e com desing simples, mas com ótima ergonomia e conforto no costado.

Bote - DJU-158

Capacidade de Pessoas: 1
Tamanho: 1,58 m
Bolsos para acessórios
Espaço trasseiro



Camping

7 trUQUEs GEniais para 
acaMpaMEnto

1. Doritos são excelentes 
para fazer 
uma fogueira, 
apenas tenha 
algo para 
acendê-los.

2. Aponte a lanterna de cabeça 
para uma garrafa 
de água formando, 
instantaneamente, 
você cria uma 
lanterna.

3. Use uma garrafinha de água para guardar ovos: ovos 
são versáteis e fundamentais para camping. Com uma 
garrafinha de 500ml pode armazenar facilmente 8 ovos 
batidos para cozinhar na fogueira.

4. Óleo hidratante para bebês 
são excelentes repelentes: 
Especialmente se contém 
“aloe vera”, os insetos 
detestam esse cheiro.

6. Desodorante contra 
alergias: Desodorantes 
roll on são boa opção 
para combater alergias 
e coceiras. Eles indicam 
passar sobre a região 
irritada.

5. Embalagens de Tic-Tac 
para guardar ingredients: as 
embalagens de tic-tac podem ser 
muito úteis na hora de guardar 
ingredientes ou outras coisinhas. 7. Esqueça as velas 

de emergência, um 
giz de cera queima 
durante meia hora.
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SM-1621B pode ser usado como 
dois bolsas. Fundo rígido anti-
derrapante e totalmente a prova 
de umidades e fácil de limpar. 
Materiais feita em 2000D Nylon 
del altíssima qualidade.

Bolsa SM-1621BBoga grip com balaça SU-32
Seu uso é extremamente rápido 
e fácil, pesando ate 18kg. Cabo 
antiderrapante e corda para 
maior segurança, a corda pode 
ser ajustada de acordo com seu 
punho. Super resistente.

A  linha Sumax Scorpion X8 é 
impermeabilizada, de modo a não 
encharcar durante a pescaria, o que 
contribui para a minimização do atrito com 
os passadores e, consequentemente, com 
o ganho na distância e na precisão dos 
arremessos.

Linha Scorpion Braided x8

Transportar e proteger o seu 
smartphone na bicicleta em 
todas as situações con este 
novo produto da Skorpion.

Bolsa impermeável para smartphone 
AHB-061

A série SUMAX Salminus veio para 
revolucionar o mundo do pescador. 
Combinando sua technologia avançada 
com um design altamente ergonômico 
e estético, Salminus oferece uma 
estatística notável e inovadora.

Carretilha Salminus

           Alicate SU-41
Alicate da Sumax fabricado em 
aço carbono, modelo SU-41, 
bico fino, sendo útil para cortar 
linha, amassar chumbos, soltar 
anzol e garateia da boca do 
peixe.

A Sumax sempre criando produtos com 
tecnologia de ponta. A Tundra possui 
9+1 rolamentos de alto desempenho 
em aço inoxidável. Suas manoplas 
emborrachadas aumentam o conforto 
e garantem um recolhimento mais 
seguro.

     Carretilha Tundra
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Bicicletas

ângulo do Selim

Apontando para cima
Se o selim está 
apontando muito acima, 
você vai ter a pressão 
sobre suas regiões 
inferiores.

Apontando para baixo
Se o selim é muito 
baixo na frente você 
vai experimentar dor no 
punho e comprometer sua 
estabilidade na bicicleta.

ângulo Ideal
Mesmo totalmente horizontal, a 
ponta do selim pode dar pressão 
desconfortável, especialmente 
quando você está inclinado para a 
frente para as escaladas. O ideal 
ângulo é com a ponta ligeiramente 
inclinada para baixo.

As bicicletas devem ter 
um selim confortável, 
com uma boa base 
de apoio onde devem 
se apoiar os ísquios, 
afinal pedalar por mais 
de 30-40km com um 
selim pode ajudar com 
o conforto assim como 
a suspensão faz muita 
diferença na trilha.

Selim
PSD-111

PSD-201

PSD-131

PSD-191

PSD-192
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Maneta de Freio

Se você fosse 
estender para a 
maneta de freio, 
você vai se sentir 
desconfortável e 
seu dedo poderia 
escorregar. Da 
mesma forma, se 
fosse muito perto da 
maneta, ele vai se 
sentir desconfortável. 
O ideal é para que a 
maneta ficase na final 
de seu dedo.

As manetes de freio são vitais para 
o ciclista. As alavancas do Skorpion 
oferecem uma maior precisão e são um 
ótimo investimento para quem busca 
qualidade e bom custo-benefício.

PBL-011
PBL-021

Manetas de Freio

Fechaduras ABl-211
- Fechamento de combinação reconfigurável
- Fácil, eficaz e conveniente de usar
- Multi-função, pode ser usado nas bicicletas, 
motos, carrinhos de bebê, e outras coisas



Bicicletas
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Esteja sempre preparado 
com algumas ferramentas 

básicas e uma bomba de ar 
para praticamente qualquer 
situação ou adversidade!

Kit de Ferramentas para Reparo da bicicleta
ABT-321

Seu pneu rasgou? Sua câmara 
furou? O Kit possui a solução para 
esses problemas com a bomba de 
ar e as espátulas para remover seu 
pneu, assim será possível fazer 
a manutenção na mesma hora. 
Também irá ajudá-lo ajustar seu 
guidão, selim, ou qualquer outra 
peça da bike.

Canivete de ferramentas multi-uso da Skorpion com 16 
tipos de chave em aço de padrão industrial, compacto, 
ergonômico e bem leve. o canivete é uma excelente 
pedida para usuários de MTB e Speed/Triathlon. 

Canivete de Ferramentas - ABT-011

AMP-091

AFP-031

Bomba de Ar para Bicicleta
Tenha sempre a mão à bomba de ar para bicicleta. 
Leve e portátil, você pode levá-la para onde quiser!

Smoothies: Conheça 
seus benefícios!
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O smoothie é uma 
bebida saudável, 
saborosa e muito 
refrescante. Feito com 
verduras, legumes ou 
frutas frescas, iogurtes 
e outros ingredientes 
naturais. É uma ótima 
fonte de energia, pois 
contém pouquíssima 
gordura e é rico em 
vitaminas e minerais. 
Um bom smoothie 
é mais do que uma 
bebida, ele pode nos 
ajudar a melhorar 
nossa performance em 
cima da bicicleta.

Ingredientes :
- 1 xícara de açaí 
congelada
- 1 Banana picada
- 2 xícaras de espinafre 
fresco
- 1/3 xícara de suco de 
pêra
- 1/3 xícara de iogurte
- 1/2 xícara de gelo

Modo de Fazer :
- Bata tudo no liquidificar 
por no máximo dois 
minutoss

Receita de Smoothie de Açaí

 VOCê TEM   sede DE AVENTURAS?
Onde quer que vá, Skorpion está pronto para ajudá-lo a manter hidratada

Garrafas
AWB-071

600 cc

Suporte de Garrafas
ABC-083

Garrafas
AWB-081

700 cc

Suporte de Garrafas
ABC-161



Bicicletas

A barra de cereal é uma das opções mais saudável na hora de fazer 
um lanchinho rápido, especialmente durante a prática de exercícios.

Além de prática para o 
dia-a-dia, a diversidade de 
sabores é imensa.
Mas você sabia que 
dá para preparar suas 
próprias barrinhas em 
casa? A vantagem é poder 
consumir o mesmo sabor, 
porém de um jeitinho bem 
mais natural.

Ingredientes 

– 1 xícaras de frutas secas
– 1/4 xícara de mel
– 2 colheres de sopa de suco de laranja
– 2 colheres de sopa de suco de limão
– 1 1/4 xícaras de farinha de trigo integral
– 1/4 colher de chá de bicarbonato de sódio
– 1/4 colher de chá de fermento em pó
– 1/2 colher de sopa de óleo de canola
– 1/2 xícara de aveia.

Modo de preparo

1. Bata no liquidificador as frutas secas, o 
mel e os sucos de laranja e limão. 
2. Misture os outros ingredientes 
separadamente e deixe de lado apenas a 
aveia. 
3. Junte o conteúdo do liquidificador com 
a massa e molde pequenos retângulos, 
achatando-os. 
4. Passe os retângulos na aveia e espalhe-
os em uma assadeira untada. 
5. Leve ao forno médio (180 graus) por 
quinze minutos.

Barra    de    Cereais    Energetica
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Luvas para ciclismo

Pedale com estilo, conforto
 e segurança!

WBG-052

       Pura Energia     27 

SKORPION 
PReSeNte 

em tOdaS aS 
OcaSIõeS
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É nosso compromiso oferecer os melhores produtos aos nossos 
clientes! Confira nossa seleção de TOP 10 de 2016. Os produtos 

indispensável para as suas próximas aventuras.

TOP PICKS
2016

1

3

6

8

9

10
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     MAGIC BAG - KSQ-585-01
Design compacto e leve com alça ajustável. Ideal 
para: pedalar, fazer caminhadas, academia, ou para 
ser usada no seu dia a dia.

     BOLSA - SM-1406Y
Bolsa de pesca com 4 caixas 
Cores disponiveis: azul, amarelo, laranja
Com bolsos frente e laterais

     CADEIIRA 3
Dobravel - facilita o transporte. Material de  Tecido 
Oxford. Proporciona durabilidade, lavavel, e costura 
super resistente.

     COLETE NEOPRENE
NPS-S-V / NPS-S-A
Material: 90% Neoprene / 10 % Poliester Laminado. 
Espuma: 100% EPE. Proteção, resistência e ótimo 
acabamento. Maior conforto e segurança.

     MOLINETE DYNAMIC
Material Corpo: Alumínio
Material Carretel:Alumínio com detalhes em carbono
Rolamentos:8 Rolamentos

     ABU GARCIA REVO MG XTREME
Força, resistência e leveza, pesando apenas 
138,9 gr, a Abu Garcia levou a tecnologia, o design 
e a leveza ao seu extremo. Projetada para garantir o 
máximo conforto!

     LINhA SCORPION DYNEEMA X8
A linha Scorpion X8 da SUMAX é uma linha 
multifilamento impermeabilizada, não encharcando, 
deslizando facilmente pelos passadores, alcançando 
arremessos mais longos e precisos.

     ISCA JERK BAIT - JB100
É a isca de meia água que tem uma combinação 
de eficácia e eficiência. Ratling magnetico com 
transferencia de peso que proporcionam arremessos 
mais longos. 

     LUZ FRONTAL PARA BIKE - AFL-222
Com um feixe de luz super brilhante, AFL-222 
ilumina o seu caminho para você ser visto de dia e 
de noite.

     óCULOS DE SOL - hP-100A
Óculos polarizado com 100% proteção UV. Possui 
camada que reduz o brilho e proporciona excelente 
resistência a riscos.

1
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Iscas 
artificiais
perfeitas para 
sua captura A pesca com iscas artificiais é muito diferente 

da pesca praticada com iscas naturais. Com 
as iscas naturais, o que se está praticando 
é uma pesca de espera, onde o peixe é 
atraído pela isca oferecida. Ao contrário, as 
iscas artificiais produzem uma pesca mais 
dinâmica, onde se tentará, com o trabalho da 
isca, dar vida a uma isca artificial, imitando 
um peixe em seu habitat natural.
Assim, o movimento destas poderá simular 
um peixe em fuga, um peixe ferido ou 
então no caso de predadores como traíra, 
dourado, robalo, black bass, tucunarés ou 
outro peixes agressivos, imitar um peixe 
invasor no território destes predadores. As 
iscas artificiais possuem tipos de trabalho 
diferentes entre si. Basicamente são divididas 
em iscas de superfície, meia água, de fundo 
ou metalicas. Dentre estas temos o grupo de 
cada iscas, como poppers, spinners etc.

Nesta edição, mostraremos os diferentes 
tipos de iscas artificiais, e explicaremos como 
trabalhar estas iscas.
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ISCAS DE SUPERFICIE:

Essas iscas são chamadas assim porque seu trabalho para atrair os peixes ocorre 
na superfície ou logo abaixo da superfície da água (ou até cerca de 30 cm de 
profundidade). Essas iscas flutuam, e são utilizadas com recolhimento em velocidade 
média, com movimentos de ponta de vara e, em alguns casos, com recolhimento em 
velocidade variada, conforme a situação de pesca.
Algumas iscas neste grupo:

Isca Popper:
Possui a cabeça chanfrada, e usualmente têm uma boca côncava  
que produz  ruídos e a formação de bolhas na  superfície. Deve ser 
trabalhada com pequenos toques de ponta de vara, com intervalos 
durante o recolhimento, para imitar o ataque de pequenos peixes. Em 
águas claras, o trabalho deve ser suave; em águas turvas, deve-se 
ser mais enérgico, para acentuar o ruído produzido pela sua cavidade 
frontal.

Isca Stick:
Estas iscas de superfície têm como particularidade um pequeno peso 
na sua extremidade, que faz com que a isca flutue na posição vertical 
e com a cabeça fora dágua,  como um pequeno peixe com dificuldade 
para respirar. Seu trabalho é efetuado de duas maneiras: pequenos 
toques de ponta de vara e toques pausados com pequenas paradas. 
Isto imita um peixe em agonia, provocando ataques espetaculares. A 
isca stick pode ser usado para vários tipos de peixes.

Isca Jumping Bait:
As Jumping Baits são iscas em que o trabalho deverá imitar um peixe 
ferido em fuga, com pequenos toques de ponta de vara, realizando 
pequenos pulos. Entre as iscas de superfície, esta é a mais difícil de 
ser trabalhada. Este nado imita pequenos peixes em fuga, ou pequenos 
animais roedores e répteis.
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Isca de Hélice:
Iscas que causam grande comoção na água, imitando insetos e peixes 
em fuga. Essas hélices provocam ruídos e turbulência na superfície, que 
atraem os predadores. Costumam atrair predadores à longa distância. 
Estas iscas são compostas de hélice, algumas dianteiras, outras 
traseiras, outras em ambas as pontas, variando no numero de hélices. 
Devem ser trabalhadas com pequenos toques de ponta de vara, a fim de 
girar a hélice, provocando ruído similar ao de um peixe caçando ou se 
debatendo. Também deve ser trabalhada em recolhimento constante ou 
alternando-se esta velocidade. São muito eficazes em águas claras. Elas 
são umas das iscas preferidas de quem pesca tucunarés

 
Isca Zara:
Iscas de superfície no formato de um charuto curto, que executam um 
nado em zigue-zague, muito atraente para os predadores. São iscas que 
devem ser trabalhadas com pequenos toques e recolhimento simultâneo 
de linha. Para um bom trabalho, a ponta da vara deverá ficar apontada 
para baixo, para que a isca imite um peixe caçando. Não são iscas ideais 
para serem utilizadas com ventos e água turva. São boas pedidas, na 
pesca de tucunaré, trairas, matrinxãs etc.
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ISCAS DE MEIA-ÁGUA

Estas iscas são feitas para trabalhar entre a linha da superfície e até cerca de 
1,20m de profundidade, dependendo da característica da isca, espessura da linha 
e velocidade de recolhimento. Estas iscas podem ser trabalhadas de diversas 
formas, inclusive aproveitando-se do fato de na maioria das vezes estas iscas serem 
flutuantes. Pode-se obter uma grande movimentação de superfície, trabalhando-se 
com fortes puxões de ponta de vara, fazendo-as nadar uma curta distância e depois 
deixá-las flutuar novamente, reiniciando o trabalho logo após, imitando um peixinho 
caçando ou ferido. As iscas de meia água são das mais fáceis de serem usadas, 
pois em sua maioria respondem ao recolhimento contínuo da linha, executando os 
movimentos de natação que atraem os peixes predadores. 
Algumas iscas neste grupo:

Isca Shallow Runner (pouca profundidade):
Ideal para pescar peixes que comumente caçam próximos à superfície. 
Estas iscas trabalham entre 0,30 cm e 0,60 cm de profundidade. São muito 
eficientes na busca quando os peixes não estão atacando outras iscas de 
superficie.

 
Isca Deep Runner (grande profundidade):
Ideal para pescar peixes que normalmente habitam maiores profundidades, 
perto dos fundos de pedra, estruturas como troncos caídos e galhos 
submersos, que são degraus de profundidade acentuadas causados pela 
erosão.

 
Isca Plugs Suspending:
Iscas com peso específico muito próximo ao da água, que faz com que, 
quando em repouso, permaneçam praticamente estáticas na profundidade 
que estão.

Isca Rattling
Estas iscas que ao invés de terem a barbela, têm a testa chanfrada,  e  cujo 
pitão é localizado nas costas. Estas iscas são muito versáteis, podendo ser 
trabalhadas em diferentes profundidades, dependendo da velocidade de 
recolhimento.  Sua ação imita um peixinho nadando freneticamente.
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Isca Jig:
O Jig é utilizado com grubs, shads, minhocas e outros tipos de iscas 
de silicone, ou então até vir revestido de penachos, borrachas, pêlos, 
tecidos. São indicados para todos os peixes predadores devemos 
empregar um trabalho delicado e discreto para que possamos sentir a 
batida do peixe em nossa isca.
As iscas jig precisam ser trabalhadas no fundo, com pequenos toques, 
para a isca passar pelos obstáculos dessas áreas. Seu trabalho pode 
ser feito com velocidades variáveis.
São muito eficazes para black bass, matrinxãs, piraputangas, badejos, 
garoupas, prejerebas, robalos, robalões e sargos. Além destes peixes, 
mostra-se um dos mais eficientes na pesca da traíra.

 
Isca Minhocas:
Elas imitam minhocas naturais e podem ser adquiridas em vários 
tamanhos e cores. Estas Soft baits sempre foi muito utilizada na pesca 
de black bass, e também para outros peixes como traíras. 
A grande vantagens da softs é sua possibilidade de colocar o anzol 
dentro do corpo , podendo assim trabalhar em locais com muitas 
estruturas, sem o anzol enroscar nas galhadas e capins. Por isso para a 
pesca em locais com muitas estruturas ela se torna fundamental.

 
Isca Grub:
Os grubs tem as mesmas caracteristicas das minhocas, elas possuem 
as mesmas vantagens das minhocas e podem ser usadas nas mais 
diferentes montagens.
Eles são iscas de silicone que imitam pequenos animais: crustáceos, 
insetos, larvas ou pequenos peixes, que deverão ser colocados nas 
cabeças de Jig. Elas tem rabos mais acentuados, o que lhes dá mais 
movimento quando tracionado. Podem ser trabalhadas no fundo e na 
meia-água. Devem ser trabalhadas lentamente, com movimentos curtos. 
Esta isca é muito eficaz quando o peixe está inativo.

ISCAS DE FUNDO

São iscas destinadas a buscar os peixes junto aos locais de maior profundidade. 
Basicamente são anzóis lastreados com chumbo, bronze ou outro metal, enfeitados 
por pelos, penas, plástico macio ou a combinação entre eles. Podem ser pescadas 
de arremesso com recolhimento constante, e também são muito usadas na pesca de 
corrico.
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Isca Colher:
Têm esse nome porque quase todas têm um formato côncavo, e quando 
tracionadas executam um movimento oscilante que é um forte atrativo para 
os peixes predadores. Ela é uma das mais tradicionais iscas artificiais, 
é especialmente eficiente para peixes, como as matrinxãs, tucunares, 
traíras,piraputangas, dourados entre outros. As colheres devem ser 
trabalhadas arremessando-se e recolhendo-se em velocidade contínua. As 
colheres são as iscas preferidas para a prática do corrico e a utilização de 
um girador é obrigatória. 

Isca Spinner bait:
O Spinnerbait é uma grande isca na pesca de blackbass ou traíras.
Ela é uma isca composta por uma haste metálica que tem numa 
extremidade um anzol com chumbo enfeitado por cerdas coloridas e na 
outra uma ou mais colheres giratórias de cores e formas variadas. 

Isca Spinners:
O spinner é composto por uma única colher giratória, sobre um eixo com 
um anzol ou garatéia na parte posterior. É uma isca que causa bastante 
vibração na água. Com estas iscas, é normal pescar, piraputangas, 
matrinxãs, traíras, piranhas entre tantos outros peixes. São utilizadas num 
movimento contínuo de recolhimento.
 
Isca Buzz bait:
Outra isca semelhante ao spinnerbait, apenas subtituindo as colheres 
giratórias por uma hélice em forma de delta. Deve ser trabalhada com 
velocidade compatível à profundidade desejada, pois quanto mais lento seu 
recolhimento, mais profundidade e quanto mais rápido mais superficial será 
seu trabalho, de forma a se manter na superfície. A isca buzz bait é uma 
ótima isca tanto na pesca de bass ou traíras.

ISCAS METÁLICAS

Tem seu trabalho baseado em um misto de reflexos e vibrações. São possíveis 
de serem trabalhadas em várias profundidades, dependendo da velocidade de 
recolhimento.



Acessorios
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Caixa de Pesca - 2059
- Construida com Material de Alta Qualidade
- Possui 6 Bandejas Sobrepostas
- Compartimentos de Tamanho Diversificado
- 2 Fecho laterais 
- Dimensões: 46x27x26Cm.

Boga Grip – FGT-ME-50 
2 em 1,  balança digital e alicate pega 
peixe. Seu uso é extremamente rápido e 
fácil, pesando ate 22kg/50lb precisamente. 
Cabo antiderrapante e corda para maior 
segurança, a corda pode ser ajustada de 
acordo com seu punho. Super resistente.
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Bolsa Térmica - SM-1401SO
- Alça para carregar na mão
- Alça para carregar no ombro, com ajuste de tamanho
- Altamente resistente
- Espaço interno para até 6 Litros
- Zíper impermeável

Apoiador de Vara - TS-G2
Cinto de apoio para varas, com cinta de nylon reforçado, 
totalmente ajustável à sua cintura. Material em alumínio, 
ideal para pescarias de grandes peixes, seja em água 
Doce ou Salgada.

Bolsas fabricadas com 
materiais de alta qualidade. 
Compartimentos adequados 

nas medidas ideais para 
amazenamento. Alças 
destacáveis para não 

atrapalhar em sua pescaria.

SM-1608

SM-1601

Tamanho: 23 x 18 x 4cm Tamanho: 24 x 9 x 18cm
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8   Etapa do Ranking da 
pesca entre amigos no Icli
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Como Melhorar Sua Técnica no Ciclismo
NAS  SUBIDAS

Quer andar mais rápido no Mountain 
Bike? Ser capaz de subir em alta 
velocidade? Passar com facilidade 
sobre pedras e raízes? E, superar 
com agilidade subidas que mais 
parecem paredes de tão inclinadas?

1. Nas subidas longas, o 
melhor é respirar fundo. Inspirar 
bastante e devagar, até encher 
bem os pulmões.Inspirando pelo 
nariz, o ar entra mais devagar, 
é filtrado.  

2. Em uma subida curta, 
íngreme e com piso firme 
procure pedalar em pé numa 
frequência de pedalada mais 
baixa (de 60 a 70 rpm). Nas 
subidas longas, procure 
manter uma frequência mais 
elevada. Mantenha-se sentado, 
pedalando em pé de vez em 
quando para alternar a posição 
e ajudar a circulação.

3. O selim deve estar na altura 
correta, porque um banco 
muito baixo força demais o 
joelho e pode causar dores. 
Para colocar o selim na altura 
correta, faça o seguinte: 
sentado no selim, com o 
pedal na parte mais baixa 
da curvatura da pedalada, 
coloque o pé em cima dele na 
posição em que você costuma 
pedalar; a perna deve ficar 
quase totalmente esticada, 
mas não totalmente. O ajuste 
fino da altura do selim varia 
de pessoa para pessoa, use o 
que for mais confortável para 
você. Mas saiba que quanto 

mais dobrada a perna estiver, 
maior o esforço na patela; por 
outro lado, se a perna estiver 
muito esticada pode causar 
dores na parte posterior do 
joelho.

4. Evite parar ao longo da 
subida: é melhor deixar para 
descansar ao chegar ao topo, 
pois assim você evita esfriar 
e se lesionar, e melhora seu 
condicionamento físico e 
performance.

5. Para acelerar a velocidade, 
sente-se mais à frente no selim, 
jogando o corpo para frente.

FREIOS
Segura com as mãos sobre 
os freios. É uma posição 
que dá bastante firmeza e 
seguridade. 

COTOVELOS
Dobre os cotovelos, 
mantendo-os próximo ao seu 
corpo, e o dorso abaixado. 
Assim, você terá mais 
potência durante a pedalada 
sem precisar forçar demais.

POSIçãO DE ATAqUE
Nas subida curtas, 
íngreme e com piso 
firme procure pedalar 
em pé numa frequência 
de pedalada mais baixa. 
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NAS DESCIDAS
As descidas podem apresentar riscos. Os 
choques em obstáculos naturais como 
raízes, troncos e árvores são os acidentes 
mais comuns, já que a alta velocidade não 
permite que o piloto desvie a tempo.

1. Em encostas curtas e 
inclinadas, muitas vezes é 
melhor descer sem frear. Em 
descidas longas, é importante 
controlar a velocidade e manter 
a concentração em todo o 
percurso.

2. Desloque o peso para 
trás, mantendo os pedais 
paralelos ao solo e sentando-
se bem atrás no selim. 
Quanto mais inclinada à 
descida mais você deve se 
deslocar para trás.

3. Não deixe as rodas 
travarem, é importante 
conhecer bem o 
equipamento para dosar 
a frenagem e controlar a 
velocidade.

OS PÉS
Os pés devem estar apoiados nos 
pedais, os joelhos flexionados e o 
quadril deve tentar passar o selim, 
porque o peso será colocado nas 
rodas de trás, evitando que você caia. 

OLHAR ADIANTE
Olhe sempre para onde você 
quer ir: a trajetória da bicicleta 
acompanha o olhar.

AS MãOS
A melhor posição das mãos será 
sempre com apoio nas manoplas 
usando os freios para fazer uma 
alavanca maior de frenagem.
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Como Melhorar Sua Técnica no Ciclismo

Olhe para onde você quer 
ir, não para as rochas que 
você quer evitar.

NAS ROChAS
Aprender a reagir a 
obstáculos desafiadores 
nas rochas faz a 
diferença entre ser 
capaz de pedalar se 
divertindo e pedalar com 
stress. Uma habilidade 
a ser aprendida é 
ultrapassar e saltar 
entre rochas, galhos 
e raízes comprimindo 
ligeiramente a suspensão 
e levantando a frente 
sobre o obstáculo. 

Olhos

Cotovelo

Mantenha os cotovelos 
relaxados. Mantenhalos 
flexível a flutuar sobre as 
rochas.

Tática

TáTICA
Evitando as pedras 
maiores e afiados. Se 
e possível tomar um 
terreno mais suave.

1

Pedal
3

Suspensão
2

SUSPENSãO
Relaxa e confia em sua 
suspensão para ajudá-
lo. É mais capaz do que 
você pensa.

POSIçãO DO PEDAL
Manter seus pedaies 
horizontais para evitar atingir 
seus pedais sobre as rochas 
de tamanhos variados.

1 2 3
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Liderando o Mundo 
Do Ciclismo

Visite-nos em http://www.skorpionpy.com/ 
Facebook: Skorpion-Paraguay
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