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*Elektronická brzda, neutrál a spiatočka
**V čase nákupu nemusí byť k dispozícii. Informujte sa u svojho predajcu.

NEW 

FISHPRO ™ SCOUT
Prístupný, univerzálny a na akúkoľvek zábavu.

HLAVNÉ VLASTNOSTI
• iDF - Inteligentný systém

čistenia vodometu

• Dvojdielne rybárske sedadlo Ergolock™

• 3 držiaky na rybárske prúty

• 6’’ GPS a Fish Finder Garmin
-  Obsahuje bezplatný regionálny mapový token

• Chladnička na ryby LinQ™ (51 L)

• Režim  Trolling  (pomalý  režim)

• Organizér v prednom odkladacom veku

• 2 predné podpory LinQ

• Držiak na nápoj 
 Biela a golfská modrá

NOSNOSŤ

Počet pasažierov

Nosnosť 272 kg

Objem nádrže 60 L 

Odkladacia priehradka 8,8 L

Predný kôš 144 L 

Chladnička na ryby LinQ™ 51 L 

Celkový objem
skladovacieho priestoru

203,8 L

ROZMERY

Dĺžka (od nárazníka po nárazník) 331,8 cm

Šírka 125 cm

Výška 117 cm

TRUP

Typ Trup GTI™

Materiál Polytec™ Gen II

OSTATNÉ VLASTNOSTI
• Sedadlový popruh
• iBR – Inteligentná brzda a spiatočka
• VTS™ (Variabilný trimovací systém)
• Vyliezací rebrík
• RF kľúč D.E.S.S.™ 
• Vodotesná priehradka na telefón

• Systém upevnenia LinQ™
• Širokouhlé spätné zrkadlá
• Rukoväte s dlaňovou opierkou
• Koberčeky v priestore pre nohy
• Veľká plavecká plošina s koberčekom
• Ťažný hák

MOTOR ROTAX ® 1630 ACE ™

Systém nasávania Prirodzené nasávanie

Zdvihový objem 1 630 ccm

Chladenie Uzavretá chladiaca sústava (CLCS)

Systém cúvania Elektronický iBR ® * 

Typ paliva 95-oktánový benzín

Systém regulácie plynu iTC™ (Inteligentná regulácia plynu)

Výfukový systém Systém D-Sea-BeI™

UKAZOVATEĽ

Typ  ukazovateľa 4,5" digitálny displej

Hlavné funkcie

• Ukazovateľ rýchlosti
• Ot./min.
• Hodiny
• Displej VTS™

• Palivová autonómia
• Teplota vody
• Motohodiny plavidla

Režim systému iTC
• Športový režim
• Režim ECO®

• Režim Trolling 
(pomalý režim)

• Regulátor rýchlosti

HMOTNOSŤ 

Čistá hmotnosť 355 kg

ZÁRUKA

Obmedzená záruka BRP na plavidlo je poskytovaná na obdobie dvoch rokov. 


