
FISHPROTM SCOUT
Przystępny, wszechstronny 
i zapewniający wiele zabawy.

KLUCZOWE CECHY
• Rotax®  1630 ACETM – 130
• GTITM Hull
• iDF – Inteligentnt System Pomp  

Wolnych od Zanieszyszczeń
• Garmin  6 calowy GPS & fish finder
• Trolling mode (tryb wolny)

• 3 uchwyty na wędki
• LinQ®  lodówka (51 L)

• 2 LinQ wsporniki przednie
• Uchwyt na kubek
• Organizer przedniego schowka  White & Gulfstream Blue

POJEMNOŚĆ 
Liczba osób   

Limit wagi 272 kg

Pojemność paliwa 60 L 

Schowek na rękawice 8.8 L

Schowek przedni 144 L 

LinQ Lodówka 51 L 

Łączna pojemność schowków 160.8 L

WYMIARY 
Długość  331.8 cm

Szerokość 125 cm

Wysokość 117 cm

Kadłub 
Typ GTITM hull

Materialł PolytecTM Gen 2

INNE CECHY
• Pas siedzenia
• iBR – Inteligentny Hamulec & Cofanie
• VTSTM (Variable Trim System)
• Drabinka wejściowa
• RF D.E.S.S.TM zrywka
• Wodoszczelna komora na telefon
• LinQ system mocowania

• Lusterka szerokokątne 
• Uchwyty z oparciem dla dłoni
• Dywaniki w przestrzeni dla stóp
• Duża platforma
• Hak holowniczy

SILNIK ROTAX  1630 ACETM

Moc 130 km 

System dolotowy Wolnossący 

Pojemność 1,630 cc

Chłodzenie Zamknięty System Chłodzenia (CLCS)

System cofania Elektroniczny iBR 

Typ paliwa 87 oktanów 

Przepustnica iTCTM (Intelligent Throttle Control)

Układ wydechowy D-Sea-BeITM system

WYŚWIETLACZ 
Typ 4.5 calowy 

Funkcje 

• Prędkościomierz
• RPM
• Zegar
• VTSTM wyświetlacz

• Autonomia paliwowa
• Temperatura wody
• Ilość godzin

iTC System – Mode
• Sport mode
• ECO®  mode

• Trolling mode  
(tryb wolny)

• Regulator prędkości

WAGA 
Waga sucha 355 kg

GWARANCJA 
2 letnia gwarancja 

2023 SPORT FISHING

CENA 
FishPro Scout 130 iDF 18.610 €



Rotax®  1630 ACETM – 130
Wydajny i niezawodny silnik wolnossący
1630 ACETM – 130 to przede wszystkim zabawa
i przyspieszenie, zapewniając przy tym
oszczędność paliwa.

Siedzisko wędkarskie
Zaprojektowany dla łatwiejszego przemieszczania
się po skuterze.

LinQ Lodówka & Uchwyty do wędek 
Przestronna, szybko montowalna chłodziarka
zaprojektowana dla łatwego dostępu i wyposażona
w liczne wygodne funkcje.

Tryb Trolling
Umożliwia precyzyjną kontrolę prędkości. 
Wybierz jedno z kilku ustawień wstępnych 
i dostosuj je w zależności od potrzeb.

Garmin† 6 calowy GPS & Fish Finder
Najwyższej klasy nawigacja, mapowanie i fish-finding 
z wykorzystaniem przetwornika wewnątrz kadłuba
i  sonaru mid-CHIRP. Zawiera token umożliwiający
dostęp do darmowych uaktualnionych regionalnych map. 
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CECHY KLUCZOWE

FISHPROTM SCOUT

GTITM Hull
Kadłub w kształcie litery V gwarantuje stabilność i
przyjemną jazdę w zmiennych warunkach. 
Pewne, przewidywalne prowadzenie. 


