
* Elektronisk brems, nøytral og revers.
** Er kanskje ikke tilgjengelig på kjøpstidspunktet. Ta kontakt med forhandleren. 

FISHPRO™ SCOUT 130
Tilgjengelig, allsidig og generell moro

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 130
• GTI™ skrog
• iDF – Intelligent Debris Free 

pumpesystem
• Garmin† 6’’ GPS & Fish Finder
• Dorgemodus (langsom modus)
• 3 stk. fiskestangholdere
• LinQ® fiskekjøler (51 L)
• 2 LinQ frontstøtter
• Koppholder
• Frontlagring innredning i lokk  White & Gulfstream Blue

KAPASITET 
Personkapasitet   

Vektkapasitet 272 kg

Bensintank 60 L 

Hanskerom 8,8 L

Frontrom 144 L 

LinQ fiskekjøler 51 L 

Lagringskapasitet – totalt 160,8 L

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 331,8 cm

Bredde 125 cm

Høyde 117 cm

SKROG  
Type GTI™ skrog

Materiale Polytec™ Gen 2

ANDRE FUNKSJONER
• Setestropp
• iBR – Intelligent brems & revers
• VTS™ (Variabelt trimsystem)
• Bordingsstige
• RF D.E.S.S.™ nøkkel**
• Vanntett telefonrom
• LinQ festesystem

• Vidvinkelspeil 
• Håndtak med håndstøtte
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform
• Slepekrok

ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 130

Innsugingssystem Naturlig aspirert

Slagvolum 1630 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS)

Reverssystem Elektronisk iBR®* 

Drivstofftype 95 oktan

Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control)

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument 4,5" digitalt display

Hovedfunksjoner 

• Speedometer
• Turteller
• Klokke
• VTS™ display

• Drivstoffautonomi
• Vanntemperatur
• Kjøretøytimer

iTC System – modus
• Sportsmodus
• ECO® modus

• Dorgemodus  
(langsom modus)

• Fartsregulator

VEKT 
Tørrvekt 355 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

2023 SPORT FISHING



Rotax® 1630 ACE™ – 130-motor
Den kraftige og pålitelige, naturlig aspirerte 
1630 ACE™ – 130 dreier seg om moro og 
akselerasjon, samtidig som den gir utmerket 
drivstoffeffektivitet.

Fiskebenksete
Designet for enklere forflytning fra forut til hekk 
og fra side til side.

LinQ fiskekjøler og fiskestangholdere
En romslig fiskekjøler med hurtigfeste utviklet 
for enkel tilgang og utstyrt med mange praktiske 
funksjoner.

Dorgemodus
Gjør det mulig å kontrollere hastigheten nøyaktig. 
Velg en av flere forhåndsinnstillinger og juster 
etter behov.

Garmin† 6’’ GPS & Fish Finder
Et topp navigasjons-, kart- og ekkoloddsystem som 
bruker en transduser i skroget og CHIRP-sonar. 
Inkluderer token for tilgang til gratis oppgraderte 
regionale kart. 

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

FISHPRO™ SCOUT 130

GTI™ skrog
Dette moderat V-formede skroget garanterer en 
stabil, hyggelig tur under varierende vannforhold. 
Trygg, forutsigbar håndtering, men utrolig leken 
når du vil ha det. 


