
KLUCZOWE CECHY
• Rotax®  1630 ACETM – 170
• ST3 HullTM

• iDF – Inteligentny System Pomp Wolnych
od Zanieczyszczeń

• Garmin† 7 calowy GPS & fish finder
• Zaawansowany system akumulatorów
• Modułowe siedzisko obrotowe
• Rozbudowa tylnego pokładu z LinQ

• LinQ Lodówka (51 L)

• System kotwiczenia
• Tech Package: BRP Audio – Premium System,  

kolorowy 7.8 calowy wyświetlacz z portem USB

2023 SPORT FISHING

 Shark Grey & Orange Crush

POJEMNOŚĆ 
Ilość osób   

Limit wagi 272 kg

Pojemność tylnej platformy 
(bez pasażera) 100 kg

Pojemność paliwa 70 L

Schowek na rękawice 2.9 L

Schowek przedni 96 L

LinQ Lodówka 51 L 

Łączna pojemność schowków 149.9 L

WYMIARY 
Długość  373 cm

Szerokość 125 cm

Wysokość 
(bez siedziska obrotowego) 115 cm

KADŁUB  
Typ ST3 HullTM

Materiał Fiberglass

INNE CECHY
• Pasy siedzenia
• iBR – Inteligentny Hamulec & Cofanie
• VTSTM – Variable Trim System
• Drabinka wejściowa
• RF D.E.S.S.TM zrywka
• Przedni schowek z bezpośrednim 

dostępem
• Organizator schowka
• Wodoszczelna komora na telefon
• Dwa zestawy punktów mocowania LinQ
• Lusterka szerokokątne

• Uchwyty z oparciem dla dłoni
• Dywaniki w przestrzeni dla stóp
• Duża platforma
• 5 uchwytów do wędek
• Kątowe podnóżki na nadburciu
• 2 LinQ wsporniki przednie
• Uchwyt na kubek
• USB port
• Regulowana kierownica
• Zaczep do holowania

SILNIK ROTAX 1630 ACETM

Moc 170 km 

System dolotowy Wolnossący 

Pojemność 1,630 cc

Chłodzenie Zamknięty System Chłodzenia (CLCS)

System cofania Elektroniczny iBR

Typ paliwa 95 oktanów 

Przepustnica iTCTM (Intelligent Throttle Control) 

Układ wydechowy D-Sea-BeITM system

WYŚWIETLACZ 
Typ Duży panoramiczny 7.8 calowy LCD

Funkcje 

• BRP Connect
• Muzyka
• Pogoda
• Bluetooth†  

łączność
• Prędkościomierz
• RPM

• Zegar
• VTSTM

• Zużycie paliwa 
• Autonomia paliwowa
• Temperatura wody
• Statystyki prędkości
• Ilość godzin

iTC System – Mode
• Sport mode
• ECO®  mode

• Trolling mode  
(tryb wolny)

• Regulator prędkości

WAGA 
Waga sucha 407 kg

GWARANCJA 
2 letnia gwarancja

FISHPROTM TROPHY
Najbardziej zaawansowany skuter do  
wędkarstwa.

CENA 
FishPro Trophy 170 Audio iDF 25.420 € 



Szybkozłączka na świeżą wodę
Przekształć chłodziarkę LinQ Fishing Cooler na
zbiornik ze świeżą wodą w kilka sekund. 
Zintegrowana pompa stale doprowadza 
świeżą wodę do zbiornika, utrzymując swój połów
lub przynętę przy życiu przez cały dzień.  

Garmin† 7 calowy GPS & Fish Finder
Garmin 7" ekran dotykowy fish-finder i 
GPS posiada przetwornik wewnątrzkadłubowy i
sonar mid-CHIRP. Zawiera token umożliwiający 
dostęp do  regionalnych map.
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CECHY KLUCZOWE

Kolorowy 7.8 calowy wyświetlacz
Kolorowy wyświetlacz o niesamowitej widoczności i 
nowym poziomie funkcjonalności. Bluetooth i
Integracja z aplikacjami na smartfony zapewnia muzykę, 
pogodę, nawigację i inne.

Modułowe siedzenie obrotowe
Instaluje się w ciągu kilku sekund, aby zwiększyć 
poziom wygody. Zarówno podstawa jak i oparcie 
są sprytnie schowane gdy nie są używane.

FISHPROTM TROPHY

Rotax®  1630 ACETM – 170
Rotax 1630 ACE – 170 to efektywność i moc
idealna na długie wyprawy.
.

ST3 HullTM

Innowacyjny kadłub, który wyznacza standardy dla 
stabilności i kontroli podczas pływania po
wzburzonej wodzie.


