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

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACETM – 170
• ST3-skrog™
• iDF – Intelligent Debris Free Pump System
• Garmin† 7" berøringsskjerm GPS & Fish Finder
• Avansert batterisystem
• Bakre dekkforlengelse med LinQ
• Hurtigkobling fiskebrønn
• LinQ fiskekjøler (13,5 US Gal / 51 L)
• Ankringssystem
• Teknisk pakke: BRP Audio – premiumsystem og 

7,8" bredt fullfargedisplay, USB-port

2023 SPORT FISHING

 Shark Grey / Orange Crush

KAPASITET 
Personkapasitet   

Vektkapasitet 272 kg

Akterplattformkapasitet 
(uten passasjer) 100 kg

Bensintank 70 L

Hanskerom 2,9 L

Frontrom 96 L

LinQ fiskekjøler 51 L 

Lagringskapasitet – totalt 149,9 L

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 373 cm

Bredde 125 cm

Høyde (pidestallsete 
umontert) 115 cm

SKROG  
Type ST3-skrog™

Materiale Glassfiber

ANDRE FUNKSJONER
• Setestropp
• iBR – Intelligent Brems & Revers
• VTS™ (Variabelt trimsystem)
• Bordingsstige
• RF D.E.S.S.™ nøkkel**
• Oppbevaring foran med direkte tilgang
• Innredning oppbevaringsrom
• Vanntett telefonrom
• To sett med LinQ™ festepunkter
• Vidvinkelspeil

• Håndtak med håndstøtte
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform
• 5 fiskestangholdere
• Vinklede relingfotstøtter
• 2 LinQ frontstøtter
• Koppholder
• USB-port
• Tiltstyring

ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 170

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 Stort 7,8" bredt LCD-panoramadisplay

Hovedfunksjoner 

• BRP Connect
• Musikk
• Vær
• Bluetooth†- 

tilkobling
• Speedometer
• Turteller

• Klokke
• VTS™
• Drivstofforbruk 
• Drivstoffautonomi
• Vanntemperatur
• Hastighetsstatistikk
• Kjøretøytimer

iTC System – modus
• Sportsmodus
• ECO® modus

• Dorgemodus  
(langsom modus)

• Fartsregulator

VEKT 
Tørrvekt 407 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

FISHPRO™ TROPHY 170
Den mest avanserte vannscooteren til sportsfiske på vannet.



Hurtigkobling fiskebrønn
Gjør LinQ fiskekjøleren til en fiskebrønn på få 
sekunder. En integrert pumpe fører konstant 
ferskvann inn i reservoaret og holder fangsten 
eller agnet ditt levende hele dagen.  

Garmin† 7" berøringsskjerm GPS & Fish 
Finder
Denne 7” Garmin-berøringsskjermen med fish-
finder og GPS omfatter en transduser i skroget 
med mid-CHIRP-sonar. 

©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

7,8″ bredt fullfargedisplay
Display i fullfarge med utrolig synlighet og et 
nytt nivå med funksjonalitet. Bluetooth†- og 
smarttelefon-appintegrasjon gir musikk, vær, 
navigasjon og mer. 

Modulært dreiesete
Installeres på få sekunder for en helt ny 
opplevelse. Både pidestall og ryggstøtte stuves 
unna når de ikke er i bruk.  

FISHPRO™ TROPHY 170

Rotax® 1630 ACE™ – 170-motor
Rotax® 1630 ACE™ – 170 kombinerer mye naturlig 
aspirert kraft og økonomi, noe som betyr at 
eventyret kan være spennende og langvarig.

ST3-skrog™
Et innovativt skrog setter standarden for 
håndtering av opprørt vann, stabilitet og 
kjøreegenskaper offshore.


