
Місткість
Кількість місць
Вантажність 272 кг
Ємність паливного бака 70 л

Речовий бокс
Передній багажний відсік
Холодильний ящик для 
рибальства LinQ

3 л
100 л

51 л
Місткість багажних 
відділень - загальна 154 л

Розміри
Довжина 373 см 
Ширина 126 см
Висота 114 см

Корпус
Тип Корпус "ST3"
Матеріал Скловолокно

Інше

Двигун Rotax 1503 NA

Потужність 155 к.с.
Система впуску Без наддуву
Робочий об’єм 1494 см3

Охолодження Замкнена система охолодження (CLCS)
Система реверсу Електронна система iBR*
Тип палива АІ-98

Система дроселя iTC (система інтелектуального керування 
дроселем)

Система випуску Система шумозниження D-Sea-BeI

Приладова панель
Тип приладової панелі Цифрова, з дисплеєм 7,6 дюймів завширшки
Основні функції Спідометр

Покажчик обертів/хвилину
Годинник
Індикатор системи VTS
Покажчик температури води
Лічильник мотогодин
Індикатор спортивного режиму
Індикатор економічного (ECO) режиму
Індикатор режиму тролінга (повільного руху)
Індикатор обмежувача швидкості

Вага
Суха вага 389 кг

Гарантія

24 (двадцять чотири) місяці для особистого використання
4 (чотири) місяці для комерційного / прокатного 
використання

Система інтелектуального 
управління iControl
Режим економії палива ECO
Сидіння для рибальства 
Рознімне (2-секційне) сидіння
Система Ergolock
Ремені сидіння
Високоефективна система 
диферентування (VTS)
Підніжка для підняття на борт
Вушко для буксирного каната
Протиугінна система D.E.S.S. з РЧ 
ключем

Передній (носовий) багажний відсік 
із можливістю безпосереднього 
доступу
Водонепроникний кофр для 
телефону
Система швидкого кріплення 
допоміжного приладдя LinQ
Ширококутне дзеркало
Рукоятки керма з упором для руки
Килимки в нішах для ніг
Велика платформа для стрибків у 
воду
Буксирний гак

* Система електронного керування гальмами, нейтраллю та реверсом.

Рибальська конфігурація 
•  Риболокатор Garmin ECHOMAP Plus 62cv
• Сидіння для рибальства
•  Холодильний ящик для рибальства з сис-

темою кріплення LinQ (місткістю 51 л)
•  Подовжена задня платформа з другим

набором точок кріплення системи LinQ
•  Нахилені під кутом планширні упори для

ніг
•  Органайзер багажного відсіку
• Режим тролінга (повільного руху)
•  4 тримача вудок
•  Паливний бак ємністю 70 літрів
•  Аудіосистема BRP преміум-класу (за

додатковим замовленням)

Нове бачення рибальства

Білий і "зелена ніч"
(White and Night Green)
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Характерні властивості

Високотехнологічна система навігації, 
прокладання курсу та пошуку риби, яка 
застосовує технологію CHIRP (лінійна частотна 
модуляція) для отримання зображень з 
високою роздільною здатністю.

Риболокатор 
Garmin Echomap Plus 62cv

Конструкція, оптимізована для забезпечення 
свободи рухів всією поверхнею гідроцикла, а 
також для підвищення рівня комфорту й 
стійкості в положенні, сидячи обличчям вбік.

Сидіння для рибальства

Місткий холодильний ящик для рибальства 
швидковстановлюваної/знімної конструкції, яка 
забезпечує легкий доступ і оснащена цілою 
низкою зручних характеристик.

Холодильний ящик для 
рибальства з системою кріплення 

LinQ і 4 тримача вудок

Забезпечує підвищений рівень контролю під 
час тролінга на низьких швидкостях без 
залучення дросельної заслінки. Простота 
налаштування, підтримання роботи й 
регулювання за необхідністю.

Режим тролінга

Забезпечують міцну поставу, комфорт і 
безпеку під час рибальства, сидячи обличчям 
вбік на борті судна.

Нахилені під кутом планширні 
упори для ніг

Забезпечує додаткові 28 см простору на кормі 
гідроцикла для підвищення стійкості й 
збільшення вільного місця та багажної 
місткості судна.

Подовжена задня платформа з 
другим набором точок кріплення 

системи LinQ

WWW.BRP.UA


