
*Hamulec elektroniczny z biegiem wstecznym
**Funkcja może nie być dostępna w chwili zakupu. Skontaktuj się ze sprzedawcą. 

GŁÓWNE CECHY
• Rotax® 1630 ACETM – 170
• Kadłub ST3 HullTM

• iDF – inteligentny system odpompowywania 
zanieczyszczeń

• 7-calowy ekran dotykowy Garmin† z systemem 
nawigacji i sonarem wędkarskim

• Zaawansowany system akumulatorowy
• Modułowy fotel obrotowy
• Przedłużenie tylnego pokładu z systemem LinQ
• Szybkozłącze livewell
• Chłodziarka do ryb LinQ (o pojemności 51 l)
• System kotwiczenia
• Pakiet technologiczny: System BRP Premium Audio, 

kolorowy wyświetlacz o przekątnej 7,8 cala i gniazdo 
USB

2023 SPORT FISHING

 Shark Grey i Orange Crush

POJEMNOŚĆ 
Ilość miejsc   

Udźwig 272 kg

Ładowność tylnej platformy 
(bez pasażera) 100 kg

Pojemność zbiornika paliwa 70 l

Schowek na rękawiczki 2,9 l

Schowek przedni 96 l

Chłodziarka do ryb LinQ 51 l 

Całkowita pojemność 
przestrzeni bagażowej 149,9 l

WYMIARY 
Długość (od zderzaka do 
zderzaka) 373 cm

Szerokość 125 cm

Wysokość (przy 
zdemontowanym siedzisku na 
podstawie) 

115 cm

KADŁUB  
Typ ST3 HullTM

Materiał Włókno szklane

INNE CECHY
• Pas bezpieczeństwa
• iBR – system elektronicznej obsługi 

hamulca i biegu wstecznego
• VTSTM – system zmiennego trymu
• Drabinka ułatwiająca wchodzenie na skuter
• Klucz RF D.E.S.S.™**
• Przedni schowek z bezpośrednim 

dostępem
• Organizer do schowka
• Wodoszczelna przegroda na telefon
• Dwa zestawy punktów mocowania LinQ

• Szerokokątne lusterka wsteczne
• Uchwyt z podparciem dla dłoni
• Maty antypoślizgowe pod stopy
• Długa platforma
• 5 uchwytów na wędki
• Ustawione pod kątem podnóżki burtowe
• 2 uchwyty LinQ z przodu
• Uchwyt na kubek
• Gniazdo USB
• Regulacja przechyłu
• Ucho do holowania narciarza

SILNIK ROTAX®  1630 ACETM – 170

Układ dolotowy Wolnossący 

Pojemność 1630 cm3

Chłodzenie Zamknięty układ chłodzenia cieczą CLCS

Bieg wsteczny System iBR®*

Rodzaj paliwa Benzyna 95-oktanowa

System sterowania 
przepustnicą iTC™ (inteligentne sterowanie przepustnicą) 

Układ wydechowy System D-Sea-BeI™

KOKPIT 
Rodzaj kokpitu Duży wyświetlacz panoramiczny o przekątnej 

7,8 cala

Podstawowe funkcje 

• BRP Connect
• Muzyka
• Warunki pogodowe
• Łączność Bluetooth†

• Prędkościomierz
• Obrotomierz
• Zegar
• VTSTM

• Zużycie paliwa 

• Czas/dystans do 
opróżnienia zbiornika 
paliwa

• Wskaźnik temperatury 
wody

• Dane statystyczne 
dotyczące prędkości

• Czas podróży

System iTC – tryb
• Tryb Sport
• Tryb ECO®

• Tryb Trolling  
(powolny tryb stosowany 
podczas wędkowania)

• Regulator prędkości

MASA 
Sucha masa 407 kg

GWARANCJA 
Ograniczona gwarancja BRP obejmująca jednostkę pływającą wynosi 2 lata.

FISHPROTM TROPHY 170
Najbardziej zaawansowany skuter wodny  
do uprawiania wędkarstwa sportowego.



Szybkozłącze livewell
W mgnieniu oka zamień chłodziarkę do ryb LinQ 
w pojemnik na żywe ryby (livewell). Zintegrowana 
pompa stale podaje świeżą wodę do zbiornika, 
dzięki czemu złowione ryby lub przynęta pozostaną 
żywe przez cały dzień.  

7-calowy ekran dotykowy Garmin† 
z systemem nawigacji i sonarem 
wędkarskim
7-calowy ekran dotykowy Garmin† z systemem 
nawigacji i sonarem wędkarskim posiada 
wbudowany w kadłub przetwornik i echosondę 
mid-CHIRP Zawiera token umożliwiający dostęp do 
bezpłatnych, zaktualizowanych map regionalnych.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ®, TM i logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy Bombardier Recreational Products Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych. Wszystkie 
analizy porównawcze produktów oraz informacje branżowe i rynkowe odnoszą się do nowych skuterów PWC typu „sit-down” z silnikami czterosuwowymi. Osiągi jednostki pływającej mogą się różnić w zależności od m.in. 
ogólnych warunków otoczenia, temperatury otoczenia, wysokości, umiejętności jazdy oraz masy kierowcy/pasażera. Testy konkurencyjnych modeli zostały przeprowadzone w  identycznych warunkach. Ze względu na stałe 
zaangażowanie w doskonalenie jakości naszych produktów i tworzenie innowacyjnych rozwiązań firma BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, ceny, projektu, funkcji, modeli lub wyposażenia 
w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań. †Garmin jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów stowarzyszonych. 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 
7,8 cala
Oddający pełnię kolorów wyświetlacz 
o niesamowitej widoczności i nowym poziomie 
funkcjonalności. Integracja Bluetooth i aplikacji na 
smartfony zapewnia dostęp do muzyki, pogody, 
nawigacji i innych opcji. 

Modułowy fotel obrotowy
Montowany w kilka sekund zapewnia zupełnie nowe 
doznania. Gdy nie są używane, zarówno podstawę, 
jak i oparcie, można sprytnie schować.  

FISHPROTM TROPHY 170

Silnik Rotax® 1630 ACETM – 170
Silnik Rotax® 1630 ACETM – 170 łączy w sobie duże 
pokłady naturalnie zasysanej mocy i oszczędności, 
co przekłada się na dłuższe i bardziej ekscytujące 
przejażdżki.

Kadłub ST3 HullTM

Innowacyjny kadłub, będący najlepszym 
rozwiązaniem zaprojektowanym z myślą 
o poskromieniu wzburzonej wody, zapewniający 
odpowiednią stabilność i wydajność.


