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

HLAVNÉ VLASTNOSTI
• iDF – Inteligentný systém čistenia vodometu

• Pokročilý systém batérie

• Chladnička na ryby LinQ™ (51 L)

• Rýchlo pripojiteľná nádrž na živé ryby

• Garmin 7'' dotykový displej GPS a Fish Finder
-  Obsahuje bezplatný regionálny mapový token

• Balík NOVÝCH technológií:
Prémiový audiosystém BRP a plne 
farebný 7,8” široký displej (voliteľné)

 NOVINKA Žraločia sivá a pomarančová drť

NOSNOSŤ

Počet pasažierov

Nosnosť 272 kg

Objem nádrže 70 L

Odkladacia priehradka 2,9 L

Predný kôš 96 L

Chladnička na ryby LinQ™ 51 L 

Celkový objem 
skladovacieho priestoru

149,9 L

ROZMERY

Dĺžka (od nárazníka po nárazník) 373 cm

Šírka 125 cm

Výška (s demontovanou 
nadstavbou sedadla)

115 cm

TRUP

Typ ST3 Hull ™

Materiál Sklolaminát

OSTATNÉ VLASTNOSTI
• Sedadlový popruh
• iBR – Inteligentná brzda a spiatočka
• VTS™ – Variabilný trimovací systém
• Vyliezací rebrík
• RF kľúč D.E.S.S.™ **
• Priamy prístup do predného 

úložného priestoru
• Organizér úložného koša
• Vodotesná priehradka na telefón
• Dve  súpravy  upevňovacích  bodov  LinQ™
• Širokouhlé zrkadlá

• Rukoväte s dlaňovou opierkou
• Koberčeky v priestore pre nohy
• Veľká plavecká plošina s koberčekom
• 5 držiakov na rybárske prúty
• Zošikmené opierky nôh s vyvýšeným okrajom
• Integrovaná funkcia umývania
• Predĺžená zadná plošina
• 2 predné podpery LinQ
• Držiak na nápoje
• USB port
• Nastaviteľný sklon riadenia
• Oko na ťahanie vodného lyžiara

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
Široký panoramatický 7,8” široký LCD displej 
(voliteľne so zvukovým systémom)
7,6" široký digitálny displej (bez zvukového systému)

Hlavné funkcie

• BRP Connect (voliteľné) **
• Hudba (voliteľné) **
• Počasie (voliteľné) **
• Kompatibilita s Bluetooth

(voliteľné)
• Ukazovateľ rýchlosti
• Ot./min.
• Hodiny

• VTS ™
• Spotreba paliva (voliteľne 

so zvukovým systémom)
• Palivová autonómia
• Teplota vody
• Štatistiky rýchlosti (voliteľne

so zvukovým systémom)
• Motohodiny plavidla

Režim systému iTC
• Športový režim
• Režim ECO®

• Režim Trolling 
(pomalý režim)

• Regulátor rýchlosti

HMOTNOSŤ

Čistá hmotnosť 407 kg

ZÁRUKA

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

NEW 

FISHPRO ™ TROPHY
Najmodernejšie osobné plavidlo na športový rybolov na vode.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Všetky práva vyhradené. ®, TM a logo BRP sú ochranné známky spoločnosti Bombardier Recreational Products Inc. alebo jej dcérskych spoločností.
Všetky porovnania produktov, vyhlásenia v rámci odvetví a v rámci trhu sa vzťahujú na nové PWC na sedenie so 4-taktnými motormi. Výkon vodného skútra sa môže líšiť okrem iného v závislosti od
všeobecných podmienok, teploty okolia a nadmorskej výšky, jazdeckých schopností a hmotnosti jazdca/spolujazdca. Testovanie konkurenčných modelov sa vykonáva za rovnakých podmienok.
Vzhľadom na náš trvalý záväzok voči kvalite a inováciám produktov si spoločnosť BRP vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo zmeniť špeci�kácie, ceny, dizajn, funkcie, modely alebo výbavu bez
toho, aby jej vznikli akékoľvek povinnosti. Garmin je ochranná známka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností.


