iBR® (INTELLIGENT BRAKE & REVERSE)

ROTAX® 900 HO ACE™-MOTOR

2018
RECREATION

GTI

™

Tillbringa mer tid på vattnet
med branschens mest
bränsleeffektiva motor och det
innovativa Polytec™-skrovet.
Mer funktioner till oslagbart
pris, inklusive iBR® (Intelligent
Brake & Reverse) som medger enkel
manövrering och ger både nybörjare och
erfarna förare den trygghet de förtjänar.

FRÄMRE FÖRVARING1

SITTPLATSER

Vit/Reef Blue

Viktkapacitet272 kg

RF D.E.S.S.™-NYCKEL OCH LEARNING KEY

DIMENSIONER

SKROV

Bränslekapacitet60 L
Längd336,8 cm
Bredd123,1 cm
Vikt (torr)
291 kg
Förvaringskapacitet116,6 L

TypGTI™
• Medelstor plattform
• Moderat V-format skrov
• Förlåtande och smidigt

MOTOR
TypRotax® 900 HO ACE™
InsugssystemSugmotor
Cylindervolym899 cc
Kylning
Slutet kylsystem (CLCS)
Backsystem
Elektroniskt iBR®
StartsystemElstart
Bränsletyp95 oktan

MANÖVERCENTRAL MED ECO®-LÄGE

OMBORDSTIGNINGSSTEGE (TILLBEHÖR)

GTI

MOTOR
899 cc fyrtakts Rotax® trecylindrig Marknadens lättaste och mest kompakta motor.
Rotax® 900 HO ACE™ ger tveklös acceleration,
radmotor med fyra ventiler
imponerande bränsleekonomi och exceptionellt bra
per cylinder
effekt/viktförhållande.
iTC™-system (Intelligent
Throttle Control)

Detta avancerade gasspjällssystem medger start i
friläge så att du smidigt kan lägga till och starta.
Du kan också växla mellan touring-, sport- och
ECO®-läge beroende på körsätt Resultatet är snabb
och exakt respons, och mer intuitiv körning.

iControl® Learning Key®

Med den programmerbara Learning Key-funktionen
kan vattenskoterns hastighet begränsas utifrån
förarens erfarenhet.

D-Sea-BeI™-system

En kombination av en serie resonatorer och
vibrationsdämpande komponenter som
tillsammans gör Sea-Doo® till en av marknadens
tystaste vattenskotrar.

Slutet kylsystem (CLCS)

Använder kylvätska för kylning av motorn till
idealisk drifttemperatur (ungefär som kylaren i en
bil). Innebär dessutom att korrosivt saltvatten och
skräp inte riskerar att orsaka skador.

DRIVSYSTEM
iBR®-system (Intelligent Brake
& Reverse)

Det första sanna bromssystemet för vattenskotrar
har uppmärksammats av den amerikanska
kusträddningen sedan 2009 när det gäller
förbättrad säkerhet till sjöss. Med 3:e generationens
intuitiva och förbättrade iBR®-system kan du
stanna nästan 48 meter tidigare² för ökad trygghet.
Allt med en spakmanöver. Dessutom ger den
elektroniska backfunktionen smidig manövrering
och tilläggning.

Impeller av rostfritt stål

Ger bättre acceleration, högre topphastighet och
mindre kavitation.

FUNKTIONER
Polytec™

Skrovet är tillverkat i Polytec™-material, ett
återvinningsbart, lätt och starkt kompositmaterial
med polypropylen och glasfiberförstärkningar. Det
har utvecklats för att vattenskoterns strukturella
integritet ska bibehållas vid höga påfrestningar
samtidigt som lätta och hållbara material kan
användas i konstruktionen.

iControl®

”Hjärnan” som integrerar och styr alla system för
bästa möjliga funktion.

Touring-/sportläge

Två typer av gasrespons för olika körstilar.
Touringläge är standardinställningen, och ger en
progressiv accelerationskurva för mjuk åkning;
optimalt för lugn körning eller körning med
passagerare. Sportläget aktiveras enkelt via en
knapptryckning. Det ger maximal acceleration för en
mer aggressiv gasrespons.

ECO®-läge

iTC™-funktionen fastställer automatiskt mest
fördelaktiga effekt och optimalt varvtal för
bästa bränsleekonomi.

Säte för 3 personer

Bekvämt utrymme för tre personer; plats för
bakåtvänd observatör vid dragsporter.

Upphöjt tanklock

Underlättar tankning och förhindrar att vatten
tränger in vid tankning.

RF D.E.S.S.™

Tack vare nyckel med digitalt kodat
säkerhetssystem som använder radiofrekvensteknik
och kulledskonstruktion startar du alltid smidigt
och enkelt.

Interaktiv, digital
multifunktionsinstrumentering

Bränslemätare, varvräknare, hastighetsmätare,
touringläge, sportläge, ECO®-läge, timmätare,
kompass, växelindikator etc.

Handtag med stöd för
handflatorna

Bakre handtag

Sponsons

Sätesrem

Stötfångare

Främre stänkavvisare

Vidvinkliga backspeglar

Dubbla avtappningspluggar

Bogseringskrok

Spolningssats

Mattor i fotutrymme

Flytande säkerhetslina

Badplattformsmatta

Bruksanvisning, instruktionsvideo och
informationshäfte

TILLVAL/TILLBEHÖR
Stege för ombordstigning
Infällbar dragstång
Wakeboardfäste
Stötupptagare
Djupmätare
Dragmodul
Vattentät väska
Dragögla för vattenskidåkning
Främre förvaringsfack
12 V-uttag med monteringsdetaljer
Säkerhetsutrustning
Länspump
Sandsäcksankare
Brandsläckare
Fendrar med snabbfäste och monteringssats
Sea-Doo® Big One släpvagn
Vattenskoterkapell
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