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UUTTA 

FISHPRO™ SCOUT 130
Helppokäyttöistä ja monipuolista hauskuutta.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
• iDF - Älykäs roskaton pumppujärjestelmä
• Kaksiosainen Ergolock™-kalastusistuin
• 3 vapatelinettä
• Garmin† 6-tuumainen GPS ja kaikuluotain 

- Sisältää tunnuksen ilmaisiin aluekarttoihin
• LinQ™-kalastuskylmälaukku (51 l)
• Uistelutila (hidas tila)
• Etutavaratilan kannen säilytystasku
• 2 LinQ-etutukea
• Juomateline  Valkoinen & Gulfstream Blue

KAPASITEETTI 
Henkilömäärä   

Paino 272 kg

Polttoainesäiliön tilavuus 60 l 

Hansikaslokero 8,8 l

Etusäilytyslokero 144 l 

LinQ™-kalastuskylmälaukku 51 l 

Tavaratilan tilavuus - 
Yhteensä 203,8 l

MITAT 
Pituus (puskurista puskuriin) 331,8 cm

Leveys 125 cm

Korkeus 117 cm

RUNKO  
Tyyppi GTI™-runko

Materiaali Polytec™ 2. sukupolvi

MUUT OMINAISUUDET
• Istuinhihna
• iBR – Älykäs jarrutus- ja 

peruutusjärjestelmä
• VTS™ (Säädettävä trimmijärjestelmä)
• Nousutikkaat
• RF D.E.S.S.™ -avain**
• Vesitiivis puhelinkotelo

• LinQ™-kiinnitysjärjestelmä
• Laajakulmapeilit 
• Kämmentuelliset käsikahvat
• Astinlautojen matot
• Suuri uimalava matolla
• Vetokoukku

ROTAX®-MOOTTORI  1630 ACE™ - 130

Imujärjestelmä Vapaasti hengittävä 

Sylinteritilavuus 1630 cm3

Jäähdytys Suljettu jäähdytysjärjestelmä (CLCS)

Peruutusjärjestelmä Sähköinen iBR®* 

Polttoaineen tyyppi Oktaaniluku 95 

Kaasujärjestelmä iTC™-järjestelmä (Intelligent Throttle 
Control)

Pakojärjestelmä D-Sea-BeI™ -järjestelmä

MITTARI 
Mittarityyppi 4,5-tuumainen digitaalinäyttö

Päätoiminnot 

• Nopeusmittari
• Kierroslukumittari
• Kello
• VTS™-näyttö
• Polttoaineen riittävyys
• Veden lämpötila
• Käyttötunnit

iTC Järjestelmä - Tila • Sport-tila
• ECO® -tila

• Uistelutila (hidas tila)
• Nopeuden säädin

PAINO 
Kuivapaino 355 kg

TAKUU 
BRP:n rajoitettu takuu vesijetille on voimassa kaksi vuotta. 


