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VARDAGSRUM OMBORD

Med den nya designen är det lika roligt att
bara umgås som att åka omkring.

SMARTA FÖRVARINGSUTRYMMEN
Alla dina prylar inom räckhåll.

BADPLATTFORM MED INTEGRERAT
LinQ™-SYSTEM3

MUSIK OMBORD

Med branschens första tillverkarinstallerade
och helt vattentäta Bluetooth†-ljudsystem.

REVOLUTIONERANDE STABILITET

Den nya branschstandarden för stabilitet.

SITTPLATSER

Liquid grey Metallic/Equestrian Brown

Viktkapacitet272 kg

MÅTT

SKROV

Bränslekapacitet60 L
Längd (stötfångare till stötfångare) 345,1 cm
Bredd125,5 cm
Vikt (torr)
374 kg (GTX LIMITED 230)

385 kg (GTX LIMITED 300)
Förvaringskapacitet102,5 L

TypST3
• Längre och större plattform
• Offshore-inspirerat skrov med
djup V-form för grov sjö
• Stabilt och förutsägbart

MOTOR
TypRotax® 1500 HO ACE™
Rotax® 1630 ACE™
Insugssystem
Kompressormatad med intercooler
Cylindervolym
1 494 cc (1500 HO ACE™)

1 630 cc (1630 ACE™)
Kylning
Slutet kylsystem (CLCS)
Backsystem
Elektroniskt iBR®
StartsystemElstart
Bränsletyp
95 oktan (minimum)

98 oktan – rekommenderas för GTX Limited 300

VATTENTÄT TELEFONBOX4

ST³ HULL™

EXKLUSIVT LIMITED-PACKAGE

MOTOR

1 494 cc eller 1 630 cc fyrtakts
Rotax® trecylindrig radmotor
med fyra ventiler per cylinder

iTC™-system (Intelligent
Throttle Control)

iControl® Learning Key®
D-Sea-BeI -system
™

Slutet kylsystem (CLCS)

FUNKTIONER

iControl®

ST³ Hull™

Touring-/sportläge

ECO®-läge
Ergolock™-säte med
trappformad design

RF D.E.S.S.™-nyckel
Ny ombordstigningsstege
Främre förvaring med
direktåtkomst
Vattentätt
telefonförvaringsutrymme
Interaktiv, digital
multifunktionsinstrumentering
BRP Audio Premium

LinQ™ fastsättningssystem

Rotax®-motorer med underhållsfri kompressor*,
extern intercooler och ACE™-teknik (Advanced
Combustion Efficiency). Rotax® 1500 HO ACE™ är
optimerad för standardbränsle, och den är snabbare
och kraftfullare än sin föregångare men ändå lika
bränsleeffektiv, medan Rotax® 1630 ACE™ är den
kraftfullaste Rotax®-motorn någonsin, med hög
verkningsgrad och enastående acceleration.
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.
Med den programmerbara Learning Key-funktionen
kan vattenskoterns hastighet begränsas utifrån
förarens erfarenhet.
Kombinerar en serie resonatorer och
vibrationsdämpande komponenter och gör Sea-Doo
till en av marknadens tystaste vattenskotrar.
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.

”Hjärnan” som integrerar och styr alla system för
bästa möjliga funktion.
Det nya riktmärket för körning i grov sjö är ST³
hull™ som fått en helt ny design och gjorts bredare
för branschledande stabilitet både vid låga och
höga farter, med specialanpassning för förbättrade
offshore-egenskaper.
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.
iTC™-funktionen fastställer automatiskt mest
fördelaktiga effekt och optimalt varvtal för
bästa bränsleekonomi.
Smalt säte med stöd för knäna ger de åkande en
mer naturlig sittställning så att benmusklerna
kan utnyttjas för att kontrollera maskinen och
minska belastningen på överkroppen. Sätet har en
trappformad design vilket ger högre komfort och
bättre sikt för passagerarna.
Tack vare nyckel med digitalt kodat säkerhetssystem
som använder radiofrekvensteknik och kulledskonstruktion startar du alltid smidigt och enkelt.
Den är nu djupare och bredare, för enklare och
kvickare ombordstigning från vattnet
Prylarna inom bekvämt räckhåll. Marknadens första
direkt åtkomliga främre förvaringsutrymme; öppnas
genom att du lyfter styret. Utan att du behöver
ställa dig upp.
Vattentätt och stötsäkert telefonutrymme
Farthållare, lågfartsläge, VTS™, bränslenivå,
varvräknare, hastighetsmätare, timmätare,
kompass, klocka, touringläge, sportläge, ECO®-läge,
växelindikator med mera.
Branschens första helintegrerade vattentäta
ljudsystem håller partyt igång överallt och har en
sammanlagt systemeffekt på 100 watt, är helt
vattentätt och har Bluetooth†-anslutning och externa
uppspelningsreglage så att den perfekta musiken
alltid finns ombord.
Exklusivt snabbfastsättningssystem
på badplattformen för enkel montering
av förvaringstillbehör.

GTX LIMITED 230/300

FUNKTIONER FORTS
Handtag med stöd för
handflatorna
Sponsons
Stötfångare
Vidvinkliga backspeglar
Lyxfrontgrill
Justerbart styre
Mattor i fotutrymme
USB-laddare
Delat säte (2 delar)

Integrerade klackar
Stor badplattform
Sätesrem
Tanklock med snabbspärr
Dubbla avtappningspluggar
Spolningssats
Flytande säkerhetslina
Bruksanvisning, instruktionsvideo och
informationshäfte

Dragögla för vattenskidåkning
Ombordstigningshandtag på
bakre plattform

DRIVSYSTEM
iBR®-system (Intelligent Brake
& Reverse)

Impeller av rostfritt stål

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 tidigare1 för ökad trygghet.
Allt du behöver göra är att trycka på ett reglage.
Dessutom ger den elektroniska backfunktionen
smidig manövrering och tilläggning.
Ger bättre acceleration, högre topphastighet och
mindre kavitation.

LIMITED-PAKET
Avancerat VTS-system™
(variabelt trimsystem)
Extra mätinstrument
Mjukt knäskydd
Vattentät väska
Säkerhetsutrustning
Förvaringsfackavdelare
Vattenskoterkapell
Exklusiv färgsättning

VTS™ justerar jetstrålens vinkel för att förändra
skoterns sjöegenskaper och hjälper till att trycka
ned skrovet mot vattenytan. Högeffektivt VTS™ med
styraktiverade snabbinställningar.
Djupmätare, höjdmätare, vattentemperatur.
Mjukt knäskydd designat för extra komfort.
Håller innehållet torrt, och kan omvandlas till
ryggsäck när den tas bort.
Innehåller all nödvändig säkerhetsutrustning.
Smart förvaring med mugghållare.
Skydda din vattenskoter.

TILLVAL/TILLBEHÖR
LinQ™ kylbox
LinQ™ bränsledunk
LinQ™ infällbar dragstång
Wakeboardfäste
Dragmodul
12 V-uttag med
monteringsdetaljer
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Badplattformsmatta med trämönster

Länspump
Sandsäcksankare
Brandsläckare
Fendrar med snabbfäste och monteringssats
Sea-Doo® Big One släpvagn

