
NOWOŚĆ

EXPLORER PRO®  
Najlepszy towarzysz każdej przygody.

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

• Tech Package: BRP Audio – Premium System,  
kolorowy 7.8” wyświetlacz (opcjonalny)

• iDF – Inteligentny System Pomp Wolnych
 od Zanieczyszczeń

• Garmin† 7 calowy GPS & fish finder
• Przednia szyba Touring
• Wytrzymały zderzak przedni
• Regulowana kierownica
• Siedzenia Explorer
• Podnóżki
• LinQ®  Multi Cargo Rack
• Przedłużenie tylnego pokładu z drugim 

mocowaniem LinQ
• Torba LinQ Explorer

2023 ADVENTURE

 NOWOŚĆ Iceland Grey

POJEMNOŚĆ 
Ilość osób   
Limit wagi 272 kg
Pojemność tylnej platformy 
(bez pasażera) 100 kg

Pojemność paliwa 70 L
Schowek na rękawice 2.9 L
Przedni schowek 96 L
Torba LinQ Explorer 100 L
Łączna pojemność schowków 198.9 L 

WYMIARY 
Długość  373.4 cm
Szerokość 125.5 cm
Wysokość 140 cm

KADŁUB 
Typ ST3 HullTM

Materiał Fiberglass

INNE CECHY
• Pasy siedzenia
• iBR – Inteligentny Hamulec & Cofanie
• VTSTM (Variable Trim System)
• Drabinka
• RF D.E.S.S.TM zrywka
• Schowek z bezpośrednim dostępem
• Wodoszczelna komora na telefon
• System mocowania LinQ
• Podkolanniki
• Lusterka szerokokątne

• Uchwyty z oparciem dla dłoni
• Dywaniki
• Duża platforma
• Kątowe podnóżki z przodu
• 1 LinQ front support
• Uchwyt na kubek
• 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 87 oktanów 
Przepustnica iTCTM (Intelligent Throttle Control) 
Exhaust System D-Sea-BeITM system

WYŚWIETLACZ 

Typ 
Duży panoramiczny 7.8 calowy LCD  
(z audio)
7.6 calowy cyfrowy (bez audio)

Funkcje 

• BRP Connect (opt.)
• Muzyka (opt.)
• Pogoda (opt.)
• Bluetooth 

łączność (opt.)
• Prędkościomierz
• RPM
• Zegar

• VTSTM

• Zużycie paliwa 
(opt.)

• Autonomia paliwowa
• Temperatura wody
• Statystyki prędkości (opt.)
• Ilość godzin

iTC System – Mode • Sport mode
• ECO®  mode

• Slow mode
• Regulator prędkości

WAGA 
Waga sucha 390 kg

GWARANCJA 
2 letnia gwarancja 

CENA 
Explorer PRO 170 Audio iDF 23.180 €



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

Torba LinQ Explorer
Utrzymuj sprzęt suchy i łatwo dostępny dzięki 
100L torbie. Ten ekskluzywny dodatek
LinQ jest wododporny, funkcjonalny i przenośny.
 

Szyba przednia Touring
Pierwsze w branży rozwiązanie, które zmniejsza 
zmęczenie i hałas związany z długim naporem wiatru 
oraz chroni przed kroplami wody. 

ST3 HullTM

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

Przedłużenie tylnego pokładu z drugim
mocowaniem LinQ
Dodaje 11,5 cala do tyłu skutera wodnego, aby
zwiększyć stabilność, przestrzeń i możliwości 
przechowywania.

Zwiększony komfort jazdy
Z myślą o dłuższej jeździe, nowe siedzenie Explorer
Touring, regulowaną kierownicą i podnóżki zapewniają
niezrównany komfort.
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