
*Elektronisk broms, neutral och back.
**Eventuellt inte tillgänglig vid köptillfället. Kontrollera med återförsäljaren. 

FISHPROTM SCOUT 130
Tillgänglig, mångsidig och för allroundnöje.

VIKTIGA EGENSKAPER
• ROTAX® 1630 ACE™ – 130
• GTI™-skrov
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• Garmin† 6 tums GPS och fish finder
• Trollingläge (låghastighetsläge)
• 3 fiskespöhållare
• LinQ® kylbox för fiske (51 l/13,5 US gal)
• 2 LinQ främre stöd
• Mugghållare
• Främre lockförvaring  White & Gulfstream Blue

KAPACITET 
Sittplatser   

Viktkapacitet 600 lb/272 kg

Bränslekapacitet 15,9 US gal/60 l 

Handskfack 2,3 US gal/8,8 l

Främre förvaringslåda 38 US gal/144 l 

LinQ kylbox för fiske 13,5 US gal/51 l 

Lagringskapacitet – Total 42,5 US gal/160,8 l

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 130,6 tum/331,8 cm

Bredd 49,2 tum/125 cm

Längd 46,1 tum/117 cm

SKROV  
Typ GTI™-skrov

Material Polytec™ Gen 2

FLER EGENSKAPER
• Sätesrem
• iBR – intelligent broms- och 

backsystem
• VTS™ (variabelt trimsystem)
• Ombordstigningsstege
• RF D.E.S.S.™-nyckel**
• Vattentätt telefonfack
• LinQ-fästsystem

• Vidvinkelspeglar 
• Handtag med stöd för handflatan
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform
• Dragkrok

ROTAX®-MOTOR  1630 ACE™ – 130

Insugssystem Naturlig aspiration

Cylindervolym 1 630 cc

Kylning Slutet kylsystem (CLCS)

Backningssystem Elektroniskt iBR®* 

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control)

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare 4,5 tums digital display

Huvudfunktioner 

• Hastighetsmätare
• Varvtal
• Klocka
• VTSTM display

• Bränsleautonomi
• Vattentemperatur
• Timräknare

iTC-systemläge
• Sportläge
• ECO®-läge

• Trollingläge  
(låghastighetsläge)

• Farthållare

VIKT 
Torrvikt 783 lb/355 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 
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ROTAX® 1630 ACE™ – 130 motor
Kraftfulla och pålitliga 1630 ACETM – 130 med 
naturligt sugsystem handlar helt om nöje och 
acceleration samtidigt som den ger utmärkt 
bränsleekonomi.

Bänksäte för fiske
Utformat för enklare förflyttning framåt-bakåt och 
från sida till sida.

LinQ kylbox för fiske + spöhållare
En rymlig kylbox för fiske, snabb och enkel att 
montera och komma åt, utrustad med ett antal 
praktiska funktioner.

Trollingläge
Möjliggör exakt kontroll av hastigheten. Välj en av 
flera förinställningar och justera efter behov.

Garmin† 6 tums GPS och Fish Finder
Ett system för navigering, sjökortsplottning och 
fisksökning i toppklass med skrovmonterad givare 
och CHIRP-ekolod i mellanbandet. Inkluderar token 
för tillgång till kostnadsfria regionala kartor. 

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. Alla produktjämförelser, 
bransch- och marknadsuttalanden avser nya vattenskotrar med säten och 4-taktsmotorer. Vattenskotrarnas prestanda kan variera beroende på bland annat allmänna omgivningsförhållanden, temperatur, höjd över havet, 
förarens skicklighet samt förares/passagerares vikt. Testning av konkurrenters modeller utförs under identiska förhållanden. I enlighet med sitt fortlöpande produktkvalitets- och innovationsåtagande förbehåller sig BRP 
rätten att när som helst dra in eller ändra specifikationer, priser, utförande, egenskaper, modeller eller utrustning utan att därmed åta sig några skyldigheter. †Garmin är ett varumärke tillhörande Garmin Ltd. eller dess 
dotterföretag. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

FISHPROTM SCOUT 130

GTI™-skrov
Detta V-formade skrov ger en stabil, njutbar 
tur i varierande sjöförhållanden. Säker, pålitlig 
manövrering men otroligt lekfull att köra när du 
så önskar. 


