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Para comemorar o 15 aniversário do histórico caiaque Hobie Outback, o caiaque mais 

reconhecido a nível mundial para pesca, a Hobie lançou uma edição limitada Outback 

de 500 unidades, cujas 80 unidades foram entregues na Europa. 

Visite-nos na Nauticampo, para ver in loco esta máquina concebida de raiz para pesca. 

Encontrará também os bestseller  da  Hobie, REVO 13, Outback, Pro Angler e 

Adventure island e os novos acessórios Hobie. 
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Novidades SIMRAD: 

 

Simrad - Go5 XSE / GO7 XSE Chartplotters 

 

 

 
 

Atualização da posição 10 vezes por segundo. 

Ecrã touch. 

GPS Plotter.  

Sonda CHIRP Downscan e Total Scan. 

Ideal para Pesca até aos 300 metros. 

Serviço Navico Advantage 5 anos. 

Marca líder na eletrónica Recreio e Profissional à mais de 60 anos 
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Novidades Lowrance: 

 

 
 

Nova gama Lowrance HOOK CHIRP líder mercado 

Service advantage 5 Anos 

A pescar consigo desde 1957. 

Com a tecnologia CHIRP o peixe não tem como escapar. 

  

 
  

Nova gama Lowrance ELITE CHIRP Touch. 

Equipada com transdutor Total Scan, sonda Chirp, Downscaning e Side scaning. 

Profundidade até 300 metros. Nem as douradas vão escapar. 

Service advantage 5 Anos 

A pescar consigo desde 1957. 
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LOWRANCE 3D 

   

Novo transdutor Lowrance 3D. 

Novo  3D da Lowrance disponível para a HDSGEN3. 

Imagem 3D em alta definição / Side Scan inigualável no mercado. 

Service advantage 5 Anos 

A pescar consigo desde 1957. 

 

Para mais informações sobre os produtos e serviços comercializados pela J. Garraio, Lda. visite o site 

www.jgarraio.pt. 

### 

Sobre a J.Garraio: 

A J. Garraio & Ca é uma empresa de equipamentos náuticos fundada em 1860, sediada desde sempre no Cais do Sodré. A maior 
atividade da J. Garraio é a comercialização de cartas náuticas, sendo agente exclusiva do U.K. Hydrographic Office (UKHO) e 
revendedora autorizada das cartas e publicações editadas pelo Instituto hidrográfico. É a única firma em Portugal a comercializar 
cartas eletrónicas de navegação em formato S57, sendo representante para Portugal da PC Maritime e Navmaster ECDIS ou ECS 
(Electronic Chart System). 
A par com esta atividade a J. Garraio comercializa inúmeros artigos da área naval, indústria e forças especiais, como sendo 
vestuário especializado, radio comunicadores, lanternas profissionais, artigos de combate a incêndio, meios de salvação, sinalética 
de segurança, equipamentos médicos, aprestos marítimos, binóculos, capacetes, etc. 
Comercializa também e de forma igualmente importante, outros artigos para as áreas de lazer de náutica e outdoor, como 
câmaras portáteis, ferragens, caiaques, vestuário de pesca e GPS, sendo o distribuidor exclusivo autorizado do equipamentos GPS 
da Lowrance, marca de renome no mercado da eletróncia marítima. 
Desta forma, a J. Garraio oferece produtos de elevada qualidade para a navegação de recreio, produtos topo de gama para a 

navegação comercial, e tem ainda a possibilidade de continuar a fornecer produtos e serviços inovadores para a Marinha de 

Guerra portuguesa.  

Para mais informações consulte: http://www.jgarraio.pt/index.php?main_page=conteudos&pages_id=2&subtemplate=mm 

 
Aviso sobre o conteúdo: 

 

Este comunicado de imprensa contém informação sobre equipamentos e marcas comercializadas pela J. Garraio. Todos os dados 

aqui contidos relacionam-se com marcas não proprietárias da empresa, que podem sofrer alterações futuras, pelo que a J. Garraio 

só garante as informações dadas à data em que o comunicado é emitido, sendo que futuras alterações, novos dados, preços ou 

qualquer outra circunstância alheia podem ser alterados sem aviso prévio, sendo que a empresa não tem obrigação de rever e 

atualizar a informação de forma periódica. 

 

Para mais informações contacte: 

Hugo Reis 

Dep. Marketing 

vendasnautica@jgarraio.pt 
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