
Місткість

Кількість місць
Вантажність 272 кг
Ємність паливного бака 70 л
Речовий бокс
Передній багажний відсік
Холодильний ящик для 
рибальства LinQ

3 л
96 л
51 л

Місткість багажних 
відділень - загальна 150 л

Розміри

Довжина 373 см 
Ширина 126 см
Висота 115 см

Корпус

Тип Корпус ST3
Матеріал Скловолокно

Інші характеристики

Двигун Rotax® 1630 HO ACE - новинка

Система впуску Без наддуву
Робочий об’єм 1630 см3

Охолодження Замкнена система охолодження (CLCS)
Система реверсу Електронна система iBR®*
Тип палива АІ-95

Система дроселя iTC (система інтелектуального керування 
дроселем)

Вихлопна система Система шумозниження D-Sea-BeI

Приладова панель

Тип приладової панелі Цифрова, з дисплеєм 7,6 дюймів завширшки

Основні функції

Спідометр
Покажчик обертів/хвилин
Годинник
Індикатор системи VTS
Покажчик запасу палива в перекладі на час 
або відстань
Покажчик температури води
Лічильник мотогодин
Індикатор спортивного режиму
Індикатор економічного (ECO®) режиму
Індикатор режиму тролінга (повільного руху)
Індикатор регулятора швидкості

Вага

Суха вага 389 кг

Гарантія

Обмежена загальна гарантія строком на 24 послідовних місяця для приватного 
користування, та 4 послідовних місяця для комерційного користування.

Система інтелектуального управління 
iControl®

Режим економії палива ECO®

Ергономічне сидіння для рибальства 
Ergolock
Рознімне (2-секційне) сидіння
Ремінець на сидінні
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 зручного доступу
Водонепроникний кофр для телефону
Система швидкого кріплення 
допоміжного приладдя LinQ
Аудіосистема BRP преміум-класу (за 
додатковим замовленням)
Ширококутне дзеркало
Рукоятки керма з упором для долоні
Килимки в нішах для ніг
Велика платформа для стрибків у 
воду *Система електронного керування гальмами, нейтраллю та реверсом.

Рибальська конфігурація
• Риболокатор Garmin ECHOMAP Plus 62cv
• Нерознімне сидіння для рибальства
•  Холодильний ящик для рибальства LinQ 

(місткістю 51 л)
•  Подовжена задня платформа з другим 

набором точок кріплення системи LinQ
•  Нахилені під кутом планширні упори для ніг
• Режим тролінга (повільного руху)
• 4 тримача вудок
• Паливний бак ємністю 70 літрів
•  Аудіосистема BRP преміум-класу (за 

додатковим замовленням)
• Система диферентування (VTS)
• Водонепроникний кофр для телефону
•  Передній (носовий) багажний відсік із 

можливістю зручного доступу
• Органайзер багажного відсіку

Нове бачення рибальства

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

FISH PRO 170
2020

Для спортивного 
рибальства

Новинка



FISH PRO 170

Характерні властивості

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

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

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

Сидіння для рибальства

Холодильний ящик для 
рибальства LinQ і 4 тримача 

вудок

Забезпечує додаткові 29 см простору на кормі 
гідроцикла для підвищення стійкості й 
збільшення вільного місця та багажної 
місткості судна.

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

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

Режим тролінга
Нахилені під кутом планширні 

упори для ніг

Подовжена задня платформа 
з другим набором точок 
кріплення системи LinQ

Риболокатор Garmin Echomap 
Plus 62cv

WWW.BRP.UA
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Живи життям Sea-Doo на воді та на суші

1   NEW   Водонепроникна сумка з системою кріплення LinQ

Завдяки повністю водонепроникній конструкції, яка надійно зберігає 
приладдя всередині, 40 літрам легко пристосовуваного простору та міцній 
жорсткій пластиковій основі, нова водонепроникна сумка LinQ забезпечить 
вам достатньо додаткового простору для багажу. До того ж для зручного 
перенесення з транспортного засобу та назад, вона має пінопластову 
вистілку для додаткового захисту та вбудовану ручку.
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2   Каністра для палива з системою кріплення LinQ

Легко наповнювана міні-каністра вміщує 15 л палива, щоб ваша подорож 
могла стати довшою, а водонепроникна сумка LinQ може встановлюватися 
зверху, щоб ви могли взяти з собою більше.

                      

Швидко. Легко. Надійно.

Відкрийте для себе наш винахід, який докорінно змінить ваше життя. 
Система Quick-Attach Rear Cargo LinQ, яка входить у стандартну 
комплектацію на нашій останній платформі Sea-Doo, за бажанням 
власника може бути встановлена на будь-якій іншій моделі*. Надійно 
закріплюючи вантаж або лижний пілон за лічені секунди і без 
застосування інструментів, ця система змусить вас переосмислити 
можливості й істинне призначення вашого гідроцикла. Тому що, коли 
ви можете пакувати більше, розважатися довше, забиратися в ще 
віддаленіші місця та зберігати їжу й напої холодними й свіжими, ви більше 
не просто збираєтеся покататися на гідроциклі - ви вирушаєте назустріч 
пригодам.
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3   Лижний пілон з системою кріплення LinQ

Високий пілон з вбудованими поручнями для спостерігача тримає мотузку 
над водою та забезпечує безперебійний рух воднолижника.

Деякі продукти можуть бути відсутні у вашому регіоні або замінені на тотожні.
Для отримання додаткової інформації зверніться до свого дилера. 

Інноваційні аксесуари та 
спорядження для катання 
на гідроциклах Sea-Doo - це 
ідеальний спосіб перенести своє 
життя Sea-Doo з води на сушу. 
Відкрийте для себе різноманітні 
аксесуари Sea-Doo з системою 
кріплення LinQ, які дозволяють 
вийти за звичні межі можливого. 
Дізнайтеся подробиці у місцевого 
дилера або в Інтернеті на   
веб-сайті brppac.com.

4   Термобокс місткістю 16 л з системою кріплення LinQ

Жорсткий, міцний і стійкий до погодних умов, цей термобокс слугує також 
столом, установленим між переконфігурованими сидіннями, коли ви 
влаштовуєте пікнік на воді.

5   Термобокс місткістю 51 л з системою кріплення LinQ

Цей більший за розміром термобокс, який входить у стандартну 
комплектацію на моделях FISH PRO, може встановлюватися на будь-яких 
інших моделях, обладнаних системою кріплення LinQ на заводі-виробнику. 
Особливості конструкції, пов’язані з риболовлею, наприклад, кишеня 
для зберігання дрібних речей, кришка з робочою поверхнею, система 
швидкого кріплення вудлища* та виїмки для тролінгу, роблять його 
багатофункціональним аксесуаром. 

* Тримачі для вудлищ продаються окремо
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8   Чохли Sea-Doo

Розроблені й виготовлені з урахуванням кожного сантиметра вашого 
Sea-Doo, щоб надягатися на кожну модель, як рукавичка. До того ж 
передбачені нашими дизайнерами отвори з застібками-блискавками для 
зберігання речей та паливної каністри полегшують доступ до вашого Sea-
Doo, коли він накритий чохлом. Ви також можете встановлювати аксесуари 
LinQ на задній палубі, не знімаючи чохла.

7   Фірмова портативна аудіосистема BRP

Слухайте свою улюблену музику у воді, на воді й на суші, користуючись 
цією знімною аудіосистемою, здатною функціонувати навіть при повному 
зануренні. Аудіосистема з двома динаміками потужністю 25 Вт і з 
можливістю підключення Bluetooth оснащена літієвим акумулятором та 
панеллю управління для легкого виконання настройок як на гідроциклі, так 
і на суші. Може встановлюватися на всіх моделях SPARK, починаючи з 
2014 року випуску.

6   Кофр із системою кріплення LinQ

Це жорсткий і міцний кофр місткістю 19 літрів, який легко кріпиться до 
корпусу вашого гідроцикла. Завдяки стійкій до погодних умов кришці з 
замком вам більше не доведеться турбуватися про те, що зберігається 
всередині.

9   NEW   Індивідуальні рятувальні засоби

Незалежно від вашого стилю їзди, Sea-Doo вас підстраховує. Виберіть 
собі будь-який з трьох категорій ІРЗ (індивідуальний рятувальний засіб) 
відповідно до власних потреб: Ultimate (максимальний захист), Athletic 
(спортивний) або All-Purpose (універсальний).

6

Олива XPSTM і технічне обслуговування

Розроблена, щоб ви могли мати все найкраще, що може запропонувати 
ваш Sea-Doo, від неперевершених ходових характеристик та надійності 
до вигляду, гідного шоу-руму. Завітайте на brppac.com, щоб переглянути 
повну лінійку аксесуарів Sea-Doo.

7

8

9

WWW.BRP.UA




