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Pescando na chuva
Quem disse que na chuva não dá peixe?

Para algumas pessoas, a chuva pode ser um problema na hora 
da pescaria, mas é importante lembrar que a pesca pode ser 
igualmente bom, ou até melhor, do que num dia ensolarado e sem 
nuvens. Para tirar proveito de situações como essa basta analisar 
os tipos de chuva e saber o que fazer quando a água começa a cair 
do céu.

É 
importante 

lembrar que a 
pesca na chuva pode 

ser igualmente bom, ou 
até melhor, do que num 
dia ensolarado e sem 

nuvens.

Nas estações mais quentes, os dias 
nublados tendem a proporcionar 
pescarias com produtividade constante 
ao longo do dia, sem aquelas pausas 
típicas dos horários mais quentes, 
quando os peixes param de 
comer e sobem à superfície 
a procura de oxigênio.

Os peixes têm a 
capacidade de 
antever as mudanças 
climáticas e por 
isso,em dias muito 
quentes, quando 
costuma cair aquela 
chuva no final da tarde, 
eles se antecipam e 
começam a se alimentar mais 
intensamente, essa é uma boa hora 
para fisgar várias espécies. Também, 
logo após a chuva parar, algumas 
espécies comem feito loucos.

Se ela for apenas uma garoa, os peixes 

se adaptarão a esta mudança climática 
rapidamente, principalmente no que 
se refere a pressão atmosférica da 
água. Isso não irá afetar bruscamente 
a atividade das espécies e elas 

continuarão comendo como se 
não estivesse chovendo.

Evite chuvas torrenciais, 
pois certamente não 
proporcionam boas 
condições para a pesca 
em geral. Precipitações 
causadas por frentes 
frias ou acompanhadas 

de ventanias também 
não são boas opções. 

Ainda existe o perigo de 
raios e, com a proximidade 

da água, é preciso que o pescador 
se abrigue em locais cobertos e nunca 
embaixo de árvores, para que não se 
exponha a nenhum risco.

Dicas importantes
- Procure realizar sua pescaria em 
locais que sejam de fácil acesso, evite 
possíveis atoleiros e percursos difíceis.

- Se estiver muito vento, procure deixar 
a ponta da vara mais próxima á agua 
e menos inclinada, isso impede que o 
equipamento seja danificado e caso o 
peixe fisgue você conseguirá ver a ação 
acontecer.
A ideia é evitar a ação do vento sobre 
o equipamento, o que pode dificultar a 
detecção de ações. Dê preferência para 

montagens que utilizem chumbadas, 
elas manterão as linhas mais esticadas 
e também proporcionarão melhor 
percepção.

- Linhas e boias: algumas cores 
são mais fáceis de enxergar em 
dias nublados. Linhas amarelas ou 
esverdeadas, quando molhadas, 
ficam mais nítidas, o mesmo vale para 
anteninhas e boias. 

- Iscas: evite expô-las à chuva e as deixe 
tampadas ou cobertas. 
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Produtos perfeitos para a pesca na chuva
As capas de chuva Sumax são ideais para dias chuvosos, para ser usada por ciclistas 
ou motociclistas, e também para pescarias e caçadas. Com seu tecido de alta qualidade, 
100% impermeável,e reforçado com costuras seladas, oferece a proteção e conforto 
necessários, podendo ser vestida com facilidade diretamente sobre a roupa. 

Bolsa 100% impermeável da Sumax

As bolsas de pesca da Sumax vem com uma capa de chuva especial, para ajudar na 
proteção da chuva, tornando mais seguro o transporte de seu equipamento. Além da 
proteção, ele tem vários compartimentos, é fácil de limpar e possui alças destacáveis 
e confortáveis. Seu fundo é rígido, antiderrapante e muito resistente.

Faixa reflectiva para 
maior segurança

Forro interno para 
maior conforto

Manga com 
fechamento em velcro

Fechamento com 
zipper de alta calidade

Disponivel em 4 tamanhos:

XL – 155cm atê 165cm
2XL – 165cm atê 175cm
3XL – 175cm atê 185cm
4XL – 185cm atê 195cm

Modelo: DC-7-C

Capuz com 
forro interno

Forro interno 
para maior 
conforto

Manga com 
fechamento 
em velcro

Modelo: DC-13

Novo modelo de bolsa da Sumax Fishing, construida com 
o Nylon 600D de alta qualidade e grande resistencia, 
equipada com diversos bolsos e compartimentos 
especialmente desenhados para atender as necessidades 
do pescador.

Medidas: 41cm x 25cm x 27cm
Material: Nylon 600D / PVC

Modelo: SM-1713

Equipada com 4 estojos plasticos para iscas artificiais, 
conta tambem em seus bolsos laterais compartimentos 
plasticos para separação de itens de pesca. Vem equipada 
com capa de chuva e suas alças e fundo são alcochoados,
garantindo conforto durante o transporte como mochila.

Medidas: 28cm x 19cm x 47cm
Material: Nylon 600D / PVC

Modelo: SM-1714

A Bolsa de Pesca SM-1716 traz ao pescador facilidade e comodidade 
em suas pescarias, pois conta com compartimentos para guardar 

Modelo: SM-1716

diversos equipamentos de 
pesca Além de ser versátil e 
possuir vários compartimentos, 
as alças são acolchoadas e 
removíveis.

Medidas: 42cm x 32cm x 30cm
Material: Nylon 600D
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PESCA
Sua ação natural vai alem do conceito de 
peixinho de plástico, imitando um peixe 
invasor no território dos predadores. 
Exploramos outros sentidos dos peixes, como 
a proteção dos filhotes, domínio territorial, 
instinto predador , reflexo, irritavilidade, 
competitividade e até curiosidade, fazendo 
com que o ataque das iscas 
artificiais da Sumax seja cada vez 
mais semelhantes a um peixe vivo.
Todas as Iscas são equipadas com 
garateias VMC Vermelhas.

Especificações:
Tamanho: 50mm
Peso: 4.6g
Profundidade: 0.8m – 1m
Ação: Floating

SSH-50F-350

SSH-50F-008

SSH-50F-226

SSH-50F-227

SSH-50F-331

SSH-50F-337

SSH-50F-341

SSH-50F-342

SSH-50F-004

SSH-50F-357

SSH-50F-359

SSH-50F-446

SSH-50F-450

SSH-50F-468

SSH-50F-510

SSH-50F-515

SSH-50F-520

SSH-50F-594

SSH-50F-525

FS-75-010

FS-75-082

FS-75-083

FS-75-057

FS-75-359

FS-75-598

FS-75-035

FS-75-482

FS-75-076

FS-75-097

FS-75-358

FS-75-578

FS-75-022

FS-75-080

FS-75-067

FS-75-096

FS-75-357

FS-75-465

FS-75-010

FS-75-058

FS-75-084

FS-75-095

FS-75-227

FS-75-446

FS-75-001

FS-75-056

FS-75-083

FS-75-093

FS-75-225

FS-75-098

Ação: Fundo
Tamanho: 75mm
Peso: 9.8 gr
Profundidade: 0,80 m – 1,20 m

A Sumax procurou destacar na Fusion Shad o som 
atrativo e a cadencia de nado para melhor captura dos 
predadores, buscando aprimorar em tecnologia com 
materiais de primeira qualidade, como as garatéias 

FS-75-367

SSH-50F-333

SSH-50F-401

SSH-50F-520

SSH-50F-604

SSH-50F-111

SSH-50F-140

SSH-50F-222

SSH-50F-005

SSH-50F-012

SSH-50F-030

FS-75-573

FS-75-603

FS-75-702

FS-75-510

FS-75-525

FS-75-541

FS-75-008

FS-75-112

FS-75-357

OWNER, olhos 3D, cores reflexivas e sons estridentes para 
despertar a presa, ou seja, por fome, irritação ou até mesmo defesa 
da prole.
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PESCA

    10      http://www.pescacenter.org/

A nova isca da Sumax com corpo articulado e cauda 
em silicone que proporcionam um nado extremamente 
realista.

Especificações:
Tamanho: 92mm
Peso: 8,3g
Profundidade:0.5m +
Ação: Floating

Especificações:
Tamanho: 10cm
Peso: 19,2gr

Isca Lunker Slayer, com balanceamento exclusivo.
Sua ação natural vai alem do conceito de peixinho 
de plástico, imitando um peixe invasor no territorio 
do predadores. Exploramos outros sentidos dos 
peixes, como a proteção dos filhotes, dominio 
territorial, instinto predador , reflexo, irritavilidade, 
competitividade e até curiosidade, fazendo com que 
o ataque das iscas artificiáis da sumax seja cada vez 
mais semelhantes a um peixe vivo.
Arremesse a Lunker Slayer no ponto desejado, 
em seguida o recolhimento contínuo, a isca terá o 

SLS-100MR-341

STM-92F-009 STM-92F-010

STM-92F-088 STM-92F-105 STM-92F-115

STM-92F-223 STM-92F-347

STM-92F-357 STM-92F-366 STM-92F-446

STM-92F-120

STM-92F-450 STM-92F-459 STM-92F-580

STM-92F-594 STM-92F-597

STM-92F-598 STM-92F-603 STM-92F-701

STM-92F-587

STM-92F-703

STM-92F-601

movimento uniforme, mas lembre-se de um detalhe muito importante, a presa ferida é a presa 
mais fácil para o predador, por isto durante o recolhimento dê um ou mais toques com a ponta 
de vara, a isca fará o movimento de um peixe ferido, momento mais oportuno para o ataque do 
predador.
Também pode ser trabalhada como isca de fundo, aumentando a velocidade do recolhimento.
Isca muito utilizada para pesca de Corrico.

Slunker Slayer

Profundidade: 2m - 3,5m
Ação: Floating

SLS-100MR-225 SLS-100MR-568

SLS-100MR-337 SLS-100MR-574

SLS-100MR-338 SLS-100MR-587

SLS-100MR-339 SLS-100MR-601

SLS-100MR-364 SLS-100MR-703

SLS-100MR-567 SLS-100MR-333



PESCA
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As carretilhas Abu Garcia da série Revo foram confeccionadas 
com componentes de altíssima qualidade e tecnologia, esta 
série soma todas as melhores características que a fabricante 
Abu Garcia em seu quase meio século como líder mundial no 
mercado de equipamentos de pesca esportiva.

Rolamentos: 8+1
Cap. da Linha: 12/120
Recolhimento: 8:0:1
Peso: 5.7 oz

REVO AL-F-HS

Rolamentos: 10+1
Cap. da Linha: 12/145
Recolhimento: 7:3:1
Peso: 6.17 oz

REVO4 PRM-HS

Rolamentos: 10+1
Cap. da Linha: 12/145
Recolhimento: 10:1:1
Peso: 7.34 oz

REVO4 ROCKET

Rolamentos: 8+1
Cap. da Linha: 12/180
Recolhimento: 5:4:1
Peso: 5.55 oz

REVO4 WINCH

Rolamentos: 6+1
Cap. da Linha: 12/145
Recolhimento: 6:6:1
Peso: 8.32 oz

REVO4 X INS

Rolamentos: 7+1
Cap. da Linha: 14/250
Recolhimento: 7:6:1
Peso: 14.6 oz

REVO T2 ROCKET

Rolamentos: 7+1
Cap. da Linha: 14/205
Recolhimento: 7:3:1
Peso: 9.52 oz

REVO4 BEAST 40 HS

Rolamentos: 10+1
Cap. da Linha: 12/145
Recolhimento: 8:0:1
Peso: 5.58 oz

REVO4 IKE-SHS

Rolamentos: 6+1
Cap. da Linha: 12/180
Recolhimento: 7:3:1
Peso: 5.9 oz

REVO4 INS

Rolamentos: 10+1
Cap. da Linha: 12/145
Recolhimento: 8:0:1
Peso: 7.3 oz

REVO4 STX-SHS



PESCA
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A Sumax Fishing inovou mais uma vez 
trazendo para o mercado de Equipamentos de 
Pesca a Carretilha Sumax Lady, com Design 
desenvolvido para o Público Feminino, unindo 
personalidade e performance.
Ideal para pesca em pesqueiros, rios e lagos 
de água doce.
Indicada para a pesca de traíra, black-bass, 
tucunaré, tilápia, truta entre outras espécies.

9 rolamentos, sendo 8 de esferas e 1 de 
roletes;
Carretel em alumínio usinado
Engrenagem em latão usinado
Sistema de embreagem unidirecional
Freio com regulagem ponto-a-ponto
Duplo sistema de freios: Centrífugo e 
Magnético
Pegadores da manivela em E.V.A.
(DBS) Dual Brake System- Duplo Sistema de 
freio: centrífugo e freio magnético;
Relação de recolhimento 7,1: 1
Capacidade de linha: 0,285mm/150m - 
0,33mm/100m - 0,30mm/120m
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Desenvolvida para as mulheres 
que também adoram pescar, 
a vara para carretilha Ladies 
da Sumax é leve e tem design 
diferenciado. Em tons de rosa 
chama a atenção 
logo a primeira 
vista.
Não deixa de lado 
a resistência, pois 
conta com Blank 
em carbono híbrido, 
ou seja, carbono 
em espiral, sendo 
o inicio oco e a 
ponteira maciça. 
O cabo com 
detalhes em EVA, é 
confortável, macio 
até para mãos 
mais sensíveis.

Esse conjunto faz 
com que a Ladies 
tenha apenas 110 
gramas, ideal para 
pescarias mais 
longas e intensas.

Possui 6 
passadores 
e 1 ponteira, 
conferindo 
precisão aos 
arremessos.

LadyAKITA
Carretilha Akita Sumax, 
uma carretilha de ótimo 
custo beneficio, com 
desempenho superior 
e grande resistência, 
com grande capacidade 
arremesso a Akita 
rapidamente se tornou 
um modelo muito popular 
e com grande procura, 
seu custo acessível é um 
dos grandes destaques 
aliado ao design moderno 
e a qualidade de sua 
construção

Codigo Rolamento Peso Recolhimento Cap, da linha Max Drag
AKT-SS-4001L 3+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs
AKT-SS-4000R 3+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs
AKT-SS-7001L 6+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs
AKT-SS-7000R 6+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs
AKT-SS-10001L 9+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs
AKT-SS-10000R 9+1BB 7 oz 7.1:1 120/14 16 lbs

AKT-SS-4001L

AKT-SS-7000R

AKT-SS-10000R
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Pensando desde o momento 
em que o pescador esportivo 
sai de casa ao seu destino, 
durante a sua pescaria, ao 

pegar seu peixe e fotografá-lo realizando o pesque 
e solte, nos momentos de lazer em hotéis, pousada 
ou camping, todos os produtos desta coleção 
Sumax Fishing foram desenvolvidos considerando 
o máximo em conforto e design.
As matérias primas utilizando tecnologia em 
proteção solar FPU 50+, tratamento repelente 
de insetos, mescla de tecidos leves e duráveis e 
sempre destacando as melhores modelagens em 
camisas, camisetas, calças, bermudas, shorts, 
agasalhos e demais itens que compões a coleção.

Qualidades principais

- Tecido em nylon resistente e de secagem 
rápida, além de extremo conforto, leveza, 

toque macio, facilidade de cuidado e 
funcionalidade, fabricados em processo 
de nanotecnologia Amni de poliamida 6.6 
UV50+ Protection.
- Painéis costurados com proteção 
UV50+ e regulagem de temperatura 
com o conforto da tecnologia Dry Sport.
- Bolsos em nylon resistentes a água.
- Tecido Moving, malha em poliamida 
opaca e elastano, com 
efeito, furadinho, toque 
macio.

- Possui hidrofilidade e proteção UV10
- Tecido prime, malha de poliamida opaca com elastano. Possui 
tecnologia Dry, aumentado assim a hidrofilidade do artigo e proteção 
UV50+.
- Tecido PRIME, malha de poliamida opaca com elastano. Possui 
tecnologia Dry, aumentando assim a hidrofilidade do artigo e proteção 
UV50+.
- Botões de pressão de baixo perfil ultraleves na frente.
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Salmão assado ao 
molho teriyaki 
na plancha de 

abacaxi
Ingredientes 
½ abacaxi grande
4 onças de salmão
¼ xícara de suco de limão 
½ xícara de azeite 
2 colheres de sopa de molho de soja 
1 colher de sopa de açúcar 
4 dentes de alho picados
1 colher de chá de sal 
1 xícara de coentro 

Modo de preparo
1. Para o molho de teriyaki: em uma tigela pequena, 
misture o suco de limão, o azeite de oliva, o molho de 
soja, o alho, o açúcar, o coentro e o sal. 

2. Coloque o salmão em um prato de vidro e cubra 
com a marinada. Deixe marinar por até 1 hora na 
geladeira. Reserva a marinada para grelhar depois.
 
3. Corte os abacaxis em duas tábuas. Coloque o 
salmão marinado na placha do abacaxi e cubra com 
alguns raminhos de coentro. Cubra com outro flanco 
de abacaxi e enrole com barbante de cozinha. 

4. Coloque o salmão na churrasqueira quente e 
cozinhe por 5 minutos. Vira e remove o fio, como o 
salmão e abacaxi deve ser seguro. 

5. Regue com a marinada restante e cozinhe por 
mais cinco minutos até que o salmão esteja macio e o 
abacaxi esteja levemente queimado. Retire da grelha 
e deixe descansar por 5 minutos antes de servir.
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A tecnologia Sumax Moving Fishing Dry transporta o suor para as 
camadas mais externas do tecido, facilitando a rápida evaporação 
da umidade. Sua pele mantém sempre seca, proporcionando uma 
sensação de frescor e bem-estar mesmo após várias lavagens.

Tecido sem acabamento 
Moving Fishing Dry

Tecido com acabamento 
Moving Fishing Dry

Tecido com acabamento 
Moving Fishing Dry

Gota de Suor
Após 10 lavagens

Os tecidos Sumax Moving Fishing UV possuem fator de proteção mínima 
de até 20 UFP. Quando acompanhado dos selos            e           , garante 
um tempo de exposição ao sol acima de 10 horas.

Radiação na pele sem tratamento 
do tecido com UV

Radiação na pele com tratamento 
do tecido com UV

Tecido sem acabamento 
Moving Fishing Dry

Tecido com acabamento 
Moving Fishing DryPele Pele

SUMAX 34 SUMAX 33



Camping
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Coletes de Salva Vida

• Bolso grande para acomodar o que você precisa;
• Zíper de alta qualidade e confiabilidade YKK Zipper;
• Extremamente confortável.
• Design preparado para estabilidade na água;
• Placa de elevação;
• Segurança na frente e na traseira;
• Mantém a cabeça acima do nível da água;
• Equilibra o corpo na água;
• Protege contra choques e impactos
• Troca automaticamente a posição da placa para 
melhor desempenhar sua atividades.

LY-020

• Material: 90% Neoprene / 10 % Poliester 
Laminado
• EN ISO 12402-5 padrão aprobado
• Espuma: 100% EPE
• Proteção, resistência e ótimo acabamento
• Maior Conforto e segurança
• Zipper frontal com puxador YKK

Vermelho: NPS-S-R 
Azul: NPS-S-A

NPS-S
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ANVT-10M-SDW

• Feito de sanduíche durável e 
respirável para liberar a água 
rapidamente
• Colete salva-vidas do sanduíche 
tem o caráter leve
• Equipar zíper frontal para fácil 
desgaste e fechamento apertado
• Construa com 2 tiras de fivela para 
garantir a segurança apertada
• Espuma NBR integrada garante o 
melhor flotamento

ANVT-14M-SDW

Coletes de Salva Vida Kids

• Para lazer, natação, pesca, entre variadas 
atividades aquáticas
• Zíper super resistente, com proteção interna e 
externa para que ele não prenda em sua roupa
• Dois fechos plásticos super resistentes
• Tirante de ajuste nos próprios fechos
• É um colete super leve, feito em 90% 
Neoprene + 10% Poliester laminado, Espuma: 
100% EPE

NPS-K

• Equipar zíper frontal 
para fácil desgaste e 
fechamento apertado
• Construa com 2 tiras 
de fivela para garantir a 
segurança apertada
• A espuma NBR integrada 
garante o melhor 
flotamento

• Construção costurada plana para uso 
sem atrito

NVT-01C

Dicas para o uso de salva vidas

- Se você estiver em um barco que não pertença 
a você, insista por um colete que te encaixe 
apropriadamente. Coloque-o corretamente e de acordo 
com as instruções da etiqueta.
- Nunca deixe uma criança em um barco sem colete 
salva-vidas. Não use um colete salva-vidas que 
esteja rasgado, que tenha buracos ou que apresente 
equipamentos que não funcionem corretamente.
- Escolha um colete salva-vidas de uma cor brilhante 
para que você seja facilmente encontrado caso caia na 
água.
- Coloque seu colete salva-vidas antes de partir. 
Se você cair na água sem um, será praticamente 
impossível consegui-lo enquanto você está tentando 
flutuar ou nadar.
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Camping

MESA-3

- Inclui porta copo/lata
- Dobrável – facilita o transporte
- Material: Tecido Oxford
- Proporciona durabilidade
- Lavável
- Costura super resistente
- Estructura: Feito de cano de ferro oco de 13mm 
com tratamento de pintura anti-ferrugem
- Suporta ate peso de 150kg.

MESA-2

MESA-4

103017

Cadeira 3
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Ingredientes 
- 600 g de morango fresco, limpo
- 360 ml de creme de leite
- 150 g de açúcar

Sorvete de 
Morango

- 3 gemas de ovos
- 3 colheres (sopa) de glucose de milho

Modo de prepare
1. Bata o morango no liquidificador ou no processador de alimentos até virar um purê. 
Coloque-o em uma vasilha grande e reserve.
2. Em uma panela aqueça 300 ml de creme de leite fresco em fogo médio, até que a 
beirada comece a ferver. 
3. Em uma vasilha grande, misture o açúcar, as gemas, o restante do creme de leite 
e a glucose de milho. Aos poucos, vá misturando o creme de leite quente na vasilha 
com as gemas,batendo rapidamente com um batedor de mão para as gemas não 
cozinharem. 
4. Retorne ao fogo e deixe o creme aquecer e engrossar o suficiente para cobrir as 
costas de uma colher, cerca de 5 minutos. Não deixe o creme ferver. 
5. Coe sobre a vasilha com o purê de 
morango. Misture e mantenha o creme na 
geladeira até ficar gelado.
6. Coloque numa sorveteira e congele de 
acordo com as instruções do fabricante.

Se você não tiver sorveteira...
Coloque o sorvete em uma vasilha tampada 
e leve ao congelador por 30 minutos. Retire 
e misture com uma colher para quebrar os 
cristais de gelo. Continue fazendo isso a cada 
30 minutos, por um total de 4 horas. Seu 
sorvete ficará bem cremoso.



7 Dicas 
essenciais para 
pedalar na 
chuva
Nem todo mundo 
consegue sair com a 
bicicleta quando está 
chovendo porque pedalar 
na chuva pode ser 
perigoso. Tomar chuva 
é inevitável para uma 
atividade ao ar livre, mas 
quando se está com o 
equipamento correto, 
possui habilidade técnica 
e adquiriu uma atitude 
certa, pedalar debaixo 
de um aguaceiro pode 
despertar uma sensação 
de liberdade, alegria e 
conquista.
Temos 7 dicas para que 
você possa pedalar sem 
dificuldades em tempos de 
chuva, prezando sempre 
por sua segurança.
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Perca o medo da água
O primeiro passo para ter uma ótima 
aventura na chuva é perder o medo 
da água. É preciso resistir ao impulso 
que temos de nos esconder assim 
que visualizamos os primeiros pingos 
caindo.Para isso, se você pedalar 
com atenção e responsabilidade 
tomando as precauções necessárias 
para não se acidentar, você não terá 
com o que se preocupar.

Use capa de chuva
Capas de chuva podem ser 
encontradas na nossa loja. 
Elas protegem praticamente o 
corpo inteiro e são muito leves, 
o que garante liberdade para os 
movimentos necessários quando 
estamos pedalando. Além disso, as 
nossas capas possuem aberturas 
que liberam a transpiração usual 
durante o trajeto.

Pressão dos Pneus
Excesso de pressão nos pneus pode 
atrapalhar na chuva. Isso porque a 
chuva diminui ainda mais o atrito do 
pneu com o asfalto o que pode fazer 
a bike derrapar com mais facilidade. 
Uma dica, se você perceber que isso 
está acontecendo com você é dar 
uma leve esvaziada nos pneus. 

Frenagem
Com a chuva, há um acúmulo de 
água nas sapatas de freio, então, 
uma dica legal é você dar umas 
apertadinhas de leve no freio pra 
tirar a água, antes de colocar mais 
pressão pra frear. Fora isso, você vai 
precisar antecipar sua freada para 
melhorar a eficiência dos freios que 
ficam ineficientes na chuva.

Proteja as suas coisas
Invista em bolsas para selim e/
ou quadro, pois estas são feitas 
a pensar em todos os estados 
meteorológicos. Evite pedalar 
com roupa permeável e objetos 
eletrónicos nos bolsos ou até 
utilizar mochilas que não estejam 
preparadas para a chuva.

Ilumine
Chuva forte e o brilho dos faróis 
de carros reduzem a visão dos 
motoristas, então é boa ideia 
pedalar com LEDs brilhantes no 
guidão e no canote de selim. Se 
você optar por um único LED, opte 
por um LED traseiro no canote de 
selim.

Fique atento nas ruas
Tome cuidado para não escorregar, 
principalmente logo que começa a 
chover. O óleo que cai dos carros 
se mistura com a água e o chão 
fica escorregadio. Atenção extra 
nas descidas, não deixe a bicicleta 
pegar muita velocidade para 
não precisar frear bruscamente. 
As faixas de pedestres e outras 
sinalizações de solo também ficam 
escorregadias na chuva. Evite 
frear em cima delas. Grelhas e 
tampas de bueiro também podem 
escorregar. E aquelas chapas 
lisas de metal, usadas para cobrir 
reformas e buracos no asfalto, 
viram um sabão quando chove, 
muito cuidado!
Evite passar por locais onde há 
acumulo de água que não lhe 
permita ver o que há no asfalto. 
Pode haver um buraco ou uma 
tampa de bueiro aberta!
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Bicicletas

Max-Cam-4
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MAX-OC-1

Com seu design super esportivo, os óculos 
de ciclismo Maxgo são leves, tem ótimo 
acabamento e muito resistente. Acompanha 
também o apoio para nariz em silicone, 
armação parafusada com detalhes nas hastes 
emborrachados.

MAX-OC-3

MAX-OC-2

MAX-OC-4 MAX-OC-5

MAX-OC-7

MAX-OC-8
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Farol de Bicicleta Laser Tail - ARL-181
Este farol é um acessório muito útil que não pode 
faltar em sua bicicleta, além de ser um farol traseiro 
ele emite 2 feixes de laser no chão fazendo com que 
você e sua bicicleta sejam mais visíveis a noite.

Características:
• 3 Leds de segurança;
• 2 laser luz traseira;
• Alto brilho de luz laser;
• Estrutura resistente a água;
• 3 Modos de iluminação;
• Bateria: 2 pilhas AAA

Bomba De Pé - AFP-112

• Corpo em plástico injetado 
de alta qualidade, durável e 
leve
• Bico Reversível: válvulas 
presta e schrader
• Formato especial para ser 
usado com uma ou duas 
mãos para inflar

Bolsa Para Smartphone - AHB-042

• Fixado no quadro através de 2 velcros.
• Fundo reforçado.
• Touchpad utilizável através de proteção contra 
água, com bolso transparente.
• Apropriado para Smartphone com modelos 
entre 4.5" - 5.8".

• Confeccionado em nylon da alta densidade
• Cores: Vermelho, verde, azul

Bolsas Maxgo

• Tamanho: 42cm x 33cm
• Costuras reforçadas

• Tamanho ideal para todos 
os tipos de atividades
• Inclui um prático bolso 
frontal com zíper
•Azul: SM-1801-A

• Preto: SM-1803-N
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Bicicletas
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Modo de Preparo
1. Tempere a fraldinha com sal grosso, 
asse-a na churrasqueira com o carvão em 
brasa. Asse até chegar ao ponto desejado. 
Retire da churrasqueria, deixe a carne 
descansar e mantenha-a aquecida até 
servir.

2. Em um processador de alimentos, 
coloque todos os ingredients de 
chimichurri. Aperte a tecla pulse, até a 
mistura ficar lisa, porém ainda com alguns 
pedaços.

3. Finamente corte o filete e sirva coberto 
com molho de chimichurri.

Como ciclista, você está comendo 
proteína suficiente?

 
Lembramos que a carne vermelha é a única 
proteína que contém todos os aminoácidos 
essenciais, como a metionina e o triptofano, 
que servem para estimular a proteína muscular, 
reparar os tecidos e reduzir a fadiga antes 
e durante o treinamento, para que você se 
renda muito melhor e por mais tempo! Outra 
qualidade da carne é que contém creatina, um 
aminoácido que serve para o desenvolvimento 
muscular a curto e longo prazo, um suplemento 
essencial para qualquer atleta de alto 
rendimento ou amador.

Ingredientes
Fraldinha
• Uma peça de 800g de fraldinha 
• ½ xícara (chá) de sal grosso

Molho de chimichurri
• ½ maço de salsa (cerca de ½ xícara) bem picada
• 2 colheres de sopa de orégano fresco bem picado
• 4 dentes de alho amassados
• ½ xícara de cebolinha bem picada
• 1 pimenta pequena, sem as veias e sementes– ajuste a gosto e de acordo com o quanto de 
sabor picante você e seus convidados podem tolerar
• 2 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto
• 1 colher de sopa de suco fresco de limão
• ½ xícara de azeite de oliva
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

Fraldinha ao chimichurri
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Como escolher o motor 
elétrico para o barco

Um motor elétrico pode ajudar o seu barco a desenvolver boa velocidade, economizar combustível, e 
ainda ter um deslocamento silencioso, para que ele não espante os peixes. Além da movimentação 
silenciosa do barco,  para os aficionados na pesca de arremessos (pesca dinâmica), onde vão em busca 
do peixe, torna-se uma tralha básica. Com ele podem chegar de maneira sutil ao pesqueiro e poder 
arremessar as iscas em pontos estratégicos sem alarmar o peixe.
Na ocasião da compra devemos ter alguns cuidados, em relação à potência & tamanho do barco, 
tamanho da haste e ao uso, em água doce ou salgada.

Haste
Variam quanto ao comprimento, entre as curtas 
(30”), mais utilizadas para motores fixos a popa 
e as maiores (36” e 42”) para motores fixos a 
proa das embarcações.

Potência
Para barcos com 4 a 5 metros de comprimento 
motores a partir de 30 lbs já são suficientes, é 
claro que se o comprimento do barco bem como 
a carga forem aumentando devemos reforçar a 
potência do “elétrico”, à 34, 36 lbs. Acima de 40 
lbs são usados para os pesados Bass Boats.

Água
Antigamente (20 anos atrás) só haviam os 
motores para água doce, porém a partir 
da década de 90 , surgiram os modelos 
marinizados, que são os mais indicados para 
uso em água salgada, pois normalmente 
possuem pintura especial além de outros 
detalhes como fiação com cobre estanhado, 
conexões protegidas, placas seladas, etc…

Bateria
As baterias podem ser do tipo "ciclo 
profundo" (deep cycle) ou seja que permitam 
descargas profundas e recargas ao máximo 
constantemente. Por ex. as baterias de 
automóvel não são assim. No entanto, qualquer 
bateria pode ser usada desde que no final do 
dia de uso seja de imediato recarregada. O 
tempo que a bateria leva a descarregar depende 

da sua capacidade, da carga a que o motor 
segue, e da sua voltagem (12 ou 24VDC). Ex.: 
Uma bateria de 120Ah, 12VDC a alimentar um 
motor de 12 VDC que consume 30A na máxima 
velocidade, terá uma carga que dura para 3,4 
horas de uso. No entanto, o mesmo motor a 
baixa velocidade, poderá consumir só 5A e aí a 
autonomia da bateria vai até 20H. 

Manutenção da Bateria
Recarregar a bateria assim que possível, após 
o uso. Deixa-la descarregada por períodos 
prolongados provoca a sulfatação das placas, o 
que diminuirá sua capacidade de carga. Antes 
de recarregar verificar o nível dos eletrólitos 
(se a bateria não for lacrada). Mantê-la sempre 
limpa, pois a sujeira ajudará a descarrega-la. 
Guarda-la sobre um tapete de borracha.

Carregador de Bateria
Como foi dito, para assegurar a vida máxima 
da bateria, a mesma deve ser recarregada 
nas próximas 24 hs após seu uso. Um bom 
carregador de 10 a 15 A irá recarregá-la 
adequadamente em tempos razoáveis.
As normas técnicas internacionais recomendam 
que a carga da bateria não se faça superior a 
a 25 % de sua capacidade. Assim, uma bateria 
de 100ah não deveria ser carregada com mais 
de 25 A. Cuidado com cargas rápidas demais, 
uma carga muito violenta (em uma hora por 
exemplo) diminui muito a vida útil da bateria.
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80 libras

Haste 60″

24 volts

Controle i-Pilot link
Spot-Lock

Auto Stow/ Deploy e 
Power Trim

Apenas o Ulterra ™ possui Auto Stow / Deploy e Power 
Trim, bem como a sua escolha do i-Pilot ou i-Pilot Link, e 
um pedal multifuncional. Você pode arrumar, posicionar e 
aparar Ulterra a partir do controle remoto ou do pedal.

Heel Toe Pedal Elétrico: 

Guarde, posicione 
e ajuste o 
acabamento no 
Ulterra - tudo a 
partir do pedal. 
Você pode até 

ativar o Spot Lock com um toque. 
Inclui cordão de 18 pés.Auto Stow/ Deploy        Power Trim

Riptide Terrova Riptide Ulterra Riptide PowerDrive PowerDrive Ulterra



Bolsas
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SM-1711

Pesca Center oferece bolsas em vários tipos e tamanhos que podem ser a 
melhor seleção para embalar seus equipamentos esportivos. Se a água / o 
molhado é o que você pode interessar, nossa loja também tem uma gama de 
diferentes sacos secos que podem atender às suas diversas necessidades.

Sacos Secos

Modelo: SM-1708-20
Material: 840D Tarpaulin PVC colorido
100% A PROVA D´ÁGUA
Medidas: 64cm x 23cm x 72cm
Capacidade: 20 Litros

Modelo: DBG-WG28-12L
Material: lona
Com alças de mochila
Capacidade: 12 Litros
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Modelo: DBG-WG088-15L-BK

Material: 210D eco-friendly TPU
Sistema único de bloqueio multifuncional que 
pode anexar capacete, alpenstock, garrafa, 
capa de chuva, etc.
O saco de fecho frontal com bolso de 
malha dentro poderia carregar a bexiga de 
hidratação perfeitamente
Tamanho: 22X15X44cm
Capacidade: 15 Litros

Modelo: SM-1707
Material: 500D Tarpaulin PVC colorido 
100% A PROVA D´ÁGUA

Modelos Medidas (cm) Capacidade
SM-1707-05 40 x 18 x 56 5 litros
SM-1707-10 56,5 x 18 x 56 10 litros
SM-1707-15 60 x 21x 66 15 litros
SM-1707-20 64 x 23 x 72 20 litros

Modelo: DBG-WG100-40L

Material: lona
Com alça de mochila ajustável e bolso frontal 
com zíper
Tamanho: 33x23x70cm 
Capacidade: 40 Litros
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