GTR

2019
PRESTANDA

™

230

Kraft och
prestanda

Svart och
Octane Blue

Kapacitet

Rotax®-motor

1500 HO ACE™

Sittplatser

Insugssystem

Kompressormatad med intercooler

Viktkapacitet

272 kg

Cylindervolym

1 494 cm³

Bränslekapacitet

60 L

Kylning

Slutet kylsystem (CLCS)

Handskfack
Främre låda

6,6 L
110 L

Backsystem

Elektroniskt iBR®*

Bränsletyp

95 oktan

Förvaringskapacitet – totalt

116,6 L

Gassystem

iTC™-system (Intelligent Throttle Control)

Mått

Avgassystem

D-Sea-BeI™-system

Längd (stötfångare till stötfångare) 336,8 cm

Mätare

Bredd

123,1 cm

Höjd

111,8 cm

Mätartyp

Flerfunktionsdisplay

Huvudfunktioner

Hastighetsmätare
RPM
Klocka
VTS™-display
Bränsleförbrukning, aktuell och genomsnittlig
Drifttidsdisplay
Sportläge
ECO®-läge

Skrov
Typ

GTI™-skrov

Material

Glasfiber

Fler egenskaper
iControl®

LinQ™-fastsättningssystem (tillbehör)

ECO®-läge

Vidvinkliga backspeglar

Standardsäte

Handtag med stöd för handflatorna

Sätesrem

Mattor i fotutrymme

Högeffektivt VTS (Variable Trim System)
™

RF D.E.S.S.™-nyckel

* Elektronisk broms, friläge och back.

Bogseringskrok

Vikt
Torrvikt

Garanti
Två års garanti.

367 kg

GTR™ 230

Nyckelegenskaper

Rotax® 1500 HO ACE™-motor

Högeffektivt VTS™
(variabelt trimsystem)

iBR®

(intelligent broms- och backsystem)
iBR®, som är exklusivt för Sea-Doo®, stoppar
vattenskotern och ger mer kontroll och
manövreringsförmåga i låga hastigheter och
vid backning.

Den här kraftfulla motorn med ACE-teknik (Advanced
Combustion Efficiency) har underhållsfri kompressor1
och extern intercooler samt är optimerad för
användning med standardbränsle för lägre
bränslekostnader.

Med styraktiverade snabbinställningar så att förare
snabbt kan hitta idealiskt trim för olika förhållanden.

ECO®-läge

GTI™-skrov

Slutet kylsystem (CLSC)

Förlåtande och följsam för förutsägbar körning under
lugna och relativt lugna sjöförhållanden.

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.

Den här exklusiva Sea-Doo®-funktionen optimerar
uteffekten för olika körpreferenser. Med ECO®-läge
för upp till 46 % högre bränsleeffektivitet2.
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