
*Sähköinen jarrutus, vapaa ja peruutus. 
**Ei välttämättä saatavilla ostohetkellä. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi. 

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
• Rotax® 1630 ACETM – 170
• ST3-runkoTM

• iDF – Älykäs roskaton pumppujärjestelmä
• Garmin† 7” GPS kosketusnäytöllä ja kaikuluotain
• Edistyksellinen akkujärjestelmä
• Modular-kääntöistuin
• Takakannen jatke ja LinQ
• Virtausallas pikaliittimellä
• LinQ-kalastuskylmälaukku (51 l)
• Ankkurointijärjestelmä
• Tech-paketti: BRP:n Premium-audiojärjestelmä, 

laaja 7,8” täysvärinäyttö ja USB-liitäntä

2023 SPORT FISHING

 Shark Grey & Orange Crush

KAPASITEETTI 
Henkilömäärä   

Paino 600 lb/272 kg

Takarungon kapasiteetti 
(ilman matkustajaa) 221 lb/100 kg

Polttoainesäiliön tilavuus 18.5 US gal/70 l

Hansikaslokero 0.8 US gal/2,9 l

Etusäilytyslokero 25.3 US gal/96 l

LinQ-kalastuskylmälaukku 13.5 US gal/51 l 

Tavaratilan tilavuus – Yhteensä 39.6 US gal/149,9 l

MITAT 
Pituus (puskurista puskuriin) 146.8″/373 cm

Leveys 49.4″/125 cm

Korkeus (ilman jalustaistuinta) 45.3″/115 cm

RUNKO  
Tyyppi ST3-runko™

Materiaali Lasikuitu

MUUT OMINAISUUDET
• Istuinhihna
• iBR – Älykäs jarrutus- ja 

peruutusjärjestelmä
• VTS™ – Säädettävä trimmijärjestelmä
• Nousutikkaat
• RF D.E.S.S.™ -avain**
• Helppokäyttöinen etutavaratila
• Säilytyslokeron säilytyslaukku
• Vesitiivis puhelinkotelo
• Kaksi LinQ-kiinnityspistesarjaa
• Laajakulmapeilit

• Kämmentuelliset käsikahvat
• Astinlautojen matot
• Suuri uimalava
• 5 vapatelinettä
• Reunan viistot jalkatuet
• 2 LinQ-etutukea
• Juomateline
• USB-liitäntä
• Kallistettava ohjaustanko
• Vetosilmukka vesihiihtoa varten

ROTAX®-MOOTTORI  1630 ACETM – 170

Imujärjestelmä Vapaasti hengittävä 

Sylinteritilavuus 1630 cm3

Jäähdytys Suljettu jäähdytysjärjestelmä (CLCS)

Peruutusjärjestelmä Sähköinen iBR®*

Polttoaineen tyyppi Oktaaniluku 95

Kaasujärjestelmä iTC™ (Älykäs kaasun hallintajärjestelmä) 

Pakojärjestelmä D-Sea-BeI™ -järjestelmä

MITTARI 
Mittarityyppi Laajapanoraamainen 7,8-tuumainen LCD-

värinäyttö

Päätoiminnot 

• BRP Connect 
-järjestelmä

• Musiikki
• Sää
• Bluetooth†-valmius
• Nopeusmittari
• Kierroslukumittari

• Kello
• VTS™
• Polttoainekulutus 
• Polttoaineen riittävyys
• Veden lämpötila
• Nopeustilastot
• Käyttötunnit

iTC Järjestelmä – Tila
• Sport-tila
• ECO® -tila

• Uistelutila  
(hidas tila)

• Nopeuden säädin

PAINO 
Kuivapaino 898 lb/407 kg

TAKUU 
BRP:n rajoitettu takuu vesijetille on voimassa kaksi vuotta. 

FISHPROTM TROPHY 170
Kaikkien aikojen edistynein urheilukalastukseen  
suunniteltu vesijetti.



Virtausallas pikaliittimellä
Muunna LinQ-kalastuskylmälaukku muutamassa 
sekunnissa kala-altaaksi. Integroitu pumppu 
syöttää jatkuvasti raikasta vettä altaaseen pitäen 
saaliin tai syötin elossa koko päivän.  

Garmin† 7” GPS kosketusnäytöllä ja 
kaikuluotain
Garminin 7” kosketusnäytöllisessä kaikuluotaimessa 
ja GPS:ssä on runkoon kiinnitettävä anturi ja 
keski-CHIRP-kaikuluotain. Sisältää tunnuksen, jolla 
pääsee käyttämään ilmaisia päivitettyjä alueellisia 
karttoja.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc,. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, TM ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki tuotevertailut ja väitteet koskien 
alaa ja markkinoita viittaavat uusiin, istuttaviin, nelitahtimoottorilla varustettuihin vesijetteihin. Vesikulkuneuvon suorituskyky vai vaihdella riippuen muun muassa yleisistä olosuhteista, ympäristön lämpötilasta ja korkeudesta, 
kuljetustaidosta ja kuljettajan/matkustajan painosta. Kilpailevien mallien testaaminen on suoritettu samanlaisissa olosuhteissa. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme 
itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, hintaa, muotoilua, ominaisuuksia, malleja tai varusteita ilman minkäänlaisia velvoitteita. †Garmin on Garmin Ltd.:in tai sen tytäryhtiöiden 
tavaramerkki. 

HUIPPUOMINAISUUKSIA

Suuri 7,8-tuumainen täysvärinäyttö
Värinäytössä on uskomattoman selkeä luettavuus 
ja sen toiminnallisuus on aivan uudella tasolla. 
Bluetooth† ja integroitu älypuhelinsovellus 
tarjoavat musiikkia, säätietoja, navigointia ja paljon 
muuta. 

Modular-kääntöistuin
Asennettavissa parissa sekunnissa antaen peliä 
muuttavan kokemuksen. Sekä jalusta että selkänoja 
on näppärä säilyttää toisaalla, kun niitä ei käytetä.  

FISHPROTM TROPHY 170

Rotax® 1630 ACETM – 170 Engine
Rotax® 1630 ACE™ - 170 -moottorissa yhdistyvät 
mahtava moottoriteho ja taloudellisuus, 
joten seikkailustasi voi tulla riemastuttava ja 
pitkäkestoinen.

ST3-runkoTM

Innovatiivinen runko, joka on edelläkävijä mitä tulee 
käsiteltävyyteen rankoissa aallokoissa, vakauteen ja 
suorituskykyyn avovesistössä.


