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Een nieuwe kijk op hengelen

Pakket voor visvangst
Garmin† ECHOMAP† Plus 62cv Fish Finder
• Zitbank voor visvangst
• LinQ™ koeler voor vis (51 L)
• Verlengd platform achteraan met
2e LinQ™ bevestigingssysteem
• Gekantelde Gunwale voetsteunen
•M
 odus voor stapvoets varen (lage-snelheidsmodus)
• 4 houders voor hengels
• Brandstoftank van 70 L
• Premium audiosysteem van BRP (accessoire)
• Variabel trimsysteem (VTS™)
• Waterdicht telefoonvak
• Rechtstreeks toegankelijke bergruimte vooraan
• Organizer voor opbergbak
•

Wit en
Night Green

Capaciteit

Rotax® motor

1630 HO ACE™ - NIEUW

Aantal personen

Inlaatsysteem

Natuurlijke aanzuiging

Draagvermogen

272 kg

Cilinderinhoud

1630 cc

Brandstoftankinhoud

70 L

Koeling

Gesloten koelsysteem (CLCS)

Handschoenenvak
Bergvak vooraan
LinQ™ koeler voor vis

2,9 L
96 L
51 L

Achteruitvaarsysteem

Elektronische iBR®*

Brandstoftype

95 octaan

Opbergruimte - totaal

149,9 L

Gassysteem

iTC™ systeem (Intelligent Throttle Control)

Uitlaatsysteem

D-Sea-BeI™ systeem

Afmetingen

Meter

Lengte (bumper tot bumper) 373,4 cm
Breedte

125,5 cm

Hoogte

115,1 cm

Displaytype

7,6 inch digitaal display

Hoofdfuncties

Snelheidsmeter
Toerenteller
Klok
VTS™ weergave
Actieradius: afstand en tijd met resterende
brandstof
Watertemperatuur
Draaiurenweergave
Sportmodus
ECO®-modus
Modus voor stapvoets varen (lage-snelheidsmodus)
Snelheidsbegrenzer

Romp
Type

ST3 Hull™

Materiaal

Glasvezel

Overige kenmerken
iControl®
ECO® modus
Ergolock™ viszadel
Gesplitst zadel (2 delen)
Lus zitting
VTS™ (Variabel trimsysteem)
Opstapladder
Skisleepoog
RF D.E.S.S.™ sleutel
*Elektronische rem, neutraal en achteruit.

Rechtstreeks toegankelijke opbergruimte
vooraan
Waterdicht vak voor telefoon
LinQ™ bevestigingssysteem
BRP Audio-Premium (accessoire)
Groothoekspiegel
Handgrepen met palmsteunen
Voetmatten
Groot zwemplatform

Gewicht
Drooggewicht

389 kg

Garantie
BRP biedt twee jaar beperkte garantie op deze waterscooter.

FISH PRO™ 170

Prominente kenmerken

Garmin† Echomap† Plus
62cv Fish Finder
Een navigatie-, kaart- en vislocatiesysteem van
topklasse dat gebruikmaakt van CHRIP-technologie
voor beelden met hoge resolutie.

Verlengd platform achteraan
met
e
™
2 LinQ bevestigingssysteem
Voegt 29 cm toe aan de achterkant van de
waterscooter, voor meer stabiliteit, ruimte
en opbergruimte.

Viszadel
Geoptimaliseerd voor meer bewegingsvrijheid rond de
waterscooter en zijwaarts gericht voor meer comfort
en stabiliteit.

Gekantelde Gunwale
voetsteunen
Houdt u stevig, comfortabel en veilig aan boord tijdens
het vissen aan de zijkant van de waterscooter.
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LinQ™ koeler voor vis en
(4x) houders voor hengels
Ruime, snel te bevestigen koeler voor vis, ontworpen
voor vlotte toegang en uitgerust met tal van
handige kenmerken.

Modus voor stapvoets varen
Biedt superieure controle bij stapvoets varen zonder
gebruik van de gashendel - gewoon instellen,
behouden en aanpassen indien nodig.

