
Kapacitet

Sittplatser

Viktkapacitet 272 kg

Bränslekapacitet 70 L

Handskfack
Främre förvaringslåda
LinQ™ kylbox för fiske

2,9 L
96 L
51 L

Förvaringsvolym totalt 149,9 L

Mått

Längd (mellan stötfångare) 373,4 cm 

Bredd 125,5 cm

Höjd 115,1 cm

Skrov

Typ ST3 Hull™

Material Glasfiber

Fler egenskaper

Rotax®-motor 1630 HO ACE™ - NY

Insugssystem Naturlig aspiration

Cylindervolym 1630 cc

Kylning Slutet kylsystem

Backningssystem Elektroniskt iBR®*

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTC™-system (Intelligent Throttle Control)

Avgassystem D-Sea-BeI™-system

Mätare

Typ av mätare 7,6" bred digital display

Huvudfunktioner

Hastighetsmätare
Varvtal
Klocka
VTS™-display
Bränsleautonomiavstånd och Tid till tom tank
Vattentemperatur
Timräknare
Sportläge
ECO®-läge
Trollingläge (låghastighetsläge)
Farthållare

Vikt

Torrvikt 389 kg

Garanti

BRP:s begränsade garanti gäller i två år för vattenskotern.

iControl®

ECO®-läge
Ergolock™ fiskesäte
Delat säte (2 delar)
Sätesrem
VTS™ (variabelt trimsystem)
Ombordstigningsstege
Dragögla för vattenskidåkning
RF D.E.S.S.™-nyckel

Främre förvaring med direktåtkomst
Vattentätt telefonfack
LinQ™-fästsystem
BRP premiumljudsystem (tillbehör)
Vidvinkelspegel
Handtag med stöd för handflatan
Mattor i fotutrymme
Stor badplattform

*Elektronisk broms, neutral och back.
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SPORTFISKE

Fiskepaket 
•  Garmin† ECHOMAP† Plus 62cv-fishfinder
•  Bänksäte för fiske
•  LinQ™ kylbox för fiske (51 L)
•  Utökad bakre plattform med  

2:a LinQ™-fästsystem
•  Vinklade fotstöd längs reling
•  Trollingläge (låghastighetsläge)
•  4 fiskespöhållare
•  70 L bränsletankskapacitet
•  BRP premiumljudsystem (tillbehör)
• Variabelt trimsystem (VTS™)
•  Vattentät telefonlåda
• Främre förvaring med direktåtkomst
•  Förvaringsfackavdelare

Ett nytt perspektiv på fiske

White och 
Night Green

NY
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Lägger till 29 cm baktill på vattenskotern för ökad 
stabilitet, mer utrymme och större förvaringsvolym.

Ett system för navigering, sjökortläsning och 
fisksökning i toppklass med CHIRP-teknik för 
högupplösta bilder.

Ser till att du sitter stadigt, bekvämt  
och säkert när du fiskar sittande i sidled.

Optimerat för enkel förflyttning över hela båten och för 
bättre komfort och stabilitet vid fiske sittande 
i sidled.

Ger överlägsen trollingkontroll vid låga hastigheter 
utan behov av gasen – bara att ställa in, hålla och 
justera vid behov.

En rymlig kylare för fiske, snabb och enkel att fästa och 
komma åt, och utrustad med ett antal 
praktiska funktioner.

Viktigaste funktioner

Fiskesäte
LinQ™ kylbox för fiske och  

(4X) fiskespöhållare

TrollinglägeVinklade fotstöd längs reling
Utökad bakre plattform med 

ett 2:a LinQ™-fästsystem

Garmin† Echomap† Plus  
62cv-fishfinder
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