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HELPPOKÄYTTÖINEN ETUSÄILYTYSLOKERO2

BRP AUDIO PREMIUM -AUDIOJÄRJESTELMÄ

2018
LUXURY

GTX LIMITED 230 / 300
†

TILAA OLESKELUUN

Uusi muotoilu tekee hengailusta yhtä
hauskaa kuin ajamisesta.

KÄTEVÄT SÄILYTYSTILAT

Kaikki tavarasi ovat nyt käden ulottuvilla.

UIMATASO INTEGROIDULLA LinQ™
-JÄRJESTELMÄLLÄ3

MUSIIKKI MUKANA MENOSSA

Varustettu alan ensimmäisellä valmistajan
asentamalla täysin vesitiiviillä Bluetooth†audiojärjestelmällä.

MULLISTAVAA VAKAUTTA
Joka on vertaansa vailla.

HENKILÖKANTAVUUS

Liquid grey Metallic / Equestrian Brown

Kantavuus272 kg

MITAT

RUNKO

Polttoainesäiliö
60 l
Pituus (puskurista puskuriin)
345,1 cm
Leveys125,5 cm
Kuivapaino
374 kg (GTX LIMITED 230)

385 kg (GTX LIMITED 300)
Säilytystila
102,5 l

TyyppiST3
• Pidempi ja suurempi runko
• Rungon syvä V-muoto leikkaa helposti
aallokkoa avovesillä
• Vakaa ja ennakoitava

VESITIIVIS PUHELINLOKERO4

MOOTTORI
TyyppiRotax® 1500 HO ACE™
Rotax® 1630 ACE™
Imujärjestelmä
Ahdettu, ulkoinen välijäähdytin
Iskutilavuus
1 494 cm³ (1500 HO ACE™)

1 630 cm³ (1630 ACE™)
Jäähdytys
Suljettu jäähdytysjärjestelmä (CLCS)
Peruutusjärjestelmä
Elektroninen iBR®
KäynnistinSähkötoiminen
Polttoainetyyppi
Vähintään 95 oktaania

Suositus 98 oktaania mallille GTX Limited 300

ST³ HULL™ -RUNKO

AINUTLAATUINEN LIMITED-PAKETTI
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MOOTTORI
1 494 cm³:n tai
1 630 cm³:n nelitahtinen Rotax®,
kolmisylinterinen rivimoottori,
neljä venttiiliä sylinteriä kohti

LOKERO

2

ESTELMÄ

I

iTC™ (älykäs kaasunhallinta)
-järjestelmä

iControl® Learning Key®
(opetteluavain)
D-Sea-BeI™-järjestelmä
Suljettu jäähdytysjärjestelmä

Rotax-moottorissa on huoltovapaa ahdin*, ulkoinen
välijäähdytin ja ACE™-tekniikka (Advanced Combustion
Efficiency). Rotax® 1500 HO ACE™ on optimoitu
95-oktaaniselle bensiinille ja se on nopeampi
ja tehokkaampi kuin edeltäjänsä, mutta yhtä
polttoainetehokas, kun taas Rotax® 1630 ACE™ on
kaikkien aikojen tehokkain Rotax®-moottori, jossa on
äärimmäinen teho ja kiihtyvyys.
Sähköinen kaasuvipu mahdollistaa käynnistyksen
vapaalla, mikä helpottaa hallittavuutta laiturista
lähdettäessä. Siinä on myös Touring-, Sport- ja
ECO®-tilat, joita voidaan käyttää oman ajotyylin
mukaan. Tuloksena on entistä herkempi ja
intuitiivisempi ajokokemus.
Ohjelmoitavan opetteluavaimen (Learning Key)
avulla suorituskykyä voidaan rajoittaa kuljettajan
taitotason mukaan.
Yhdistää sarjan resonaattoreita ja tärinää vaimentavia
komponentteja, joiden ansiosta Sea-Doo-vesijetit ovat
hiljaisimpia vesillä.
Käyttää jäähdytysnestettä auton jäähdyttimen tavoin
pitämään moottorin ihanteellisessa lämpötilassa. Pitää
myös syövyttävän suolaveden ja roskat pois moottorista.

OMINAISUUDET
iControl®

Vesijetin ”aivot”, jotka yhdistävät ja valvovat kaikkia
järjestelmiä parhaan mahdollisen ajon saavuttamiseksi.
Uusi merkkipaalu kovaan aallokkoon, täysin
ST³ Hull™
uudelleenmuotoiltu ST³ hull™ on leveämpi, mikä
takaa alan parhaan vakauden pienillä ja suurilla
nopeuksilla, ja ammattimaisesti suunniteltu parempaan
suorituskykyyn avovesillä.
Touring-tila/Sport-tila
Valittavana kaksi kaasuvastetta erilaisille ajotyyleille.
Touring-tila on oletusasetus, joka tarjoaa rauhallisen
kiihdytyksen tasaisempaa ajoa varten – toimii
ihanteellisesti matka-ajossa ja kaksin ajettaessa.
Sport-tila on helppo kytkeä päälle Sport-napista.
Sen avulla saadaan aikaan terävämpi kaasuvaste ja
voimakkaampi kiihdytys.
Tämä iTC™-toiminto määrittää automaattisesti
ECO®-tila
taloudellisimman tehonkäytön ja asettaa sopivan
käyntinopeuden polttoaineenkulutuksen optimoimiseksi.
Kapeaprofiilinen, polvituilla varustettu istuin tarjoaa
Ergolock™-istuin, jossa
porrastettu rakenne
matkustajille luonnollisen istuma-asennon ja tuen ja
parantaa hallittavuutta sekä pienentää ylävartaloon
kohdistuvaa rasitusta. Lisäksi istuimen porrastettu
rakenne lisää mukavuutta ja näkyvyyttä.
Radiotaajuusteknologiaa ja pallo-istukkarakennetta
RF D.E.S.S.™ -avain
hyödyntävä, digitaalisesti koodattu ajonestojärjestelmän
(D.E.S.S) avain tarjoaa kuljettajalle helpon ja nopean
käynnistyksen joka kerta.
Uudet nousutikkaat
Syvempi ja leveämpi muotoilu helpottaa ja nopeuttaa
vedestä nousemista
Helppokäyttöinen etusäilytyslokero Tavarasi ovat nyt käden ulottuvilla. Ainutlaatuisen
etusäilytystilan voi avata helposti ohjaustankoa
nostamalla. Avaaminen onnistuu istuma-asennossa.
Vesitiivis puhelinlokero
Vesitiivis ja iskunkestävä puhelinlokero
Interaktiivinen monitoiminen
Vakionopeussäädin, Slow-tila, VTS™, polttoaineen
määrä, käyntinopeusmittari, nopeusmittari, tuntimittari,
digitaalinen tietokeskus
kompassi, kello, Touring-tila, Sport-tila, ECO®-tila, F-NR-ilmaisin ja paljon muuta.
BRP Audio Premium
Alan ensimmäinen täysin integroitu vesitiivis
-audiojärjestelmä
audiojärjestelmä pitää juhlat aina käynnissä
järjestelmän 100 W:n kokonaisteholla, täysin
vesitiiviillä toiminnalla, Bluetooth†-yhteydellä ja
ulkoisilla ohjaimilla, joilla varmistat, että kuulet
aina suosikkibiisisi.
Uimatason ainutlaatuisen pikakiinnitysjärjestelmän
LinQ™-kiinnitysjärjestelmä
avulla säilytystarvikkeet on helppo kiinnittää.

GTX LIMITED 230 / 300

OMINAISUUDET JATKOA
Kahvoissa kämmentuki

Uimatason matot puukuviolla

Vakaimet
Puskurit
Laajakulmapeilit

Integroidut sakarat
Suuri uimataso
Istuinhihna

Luxury-etusäleikkö
Säädettävä ohjaus
Jalkatilan matot
USB-laturi
Kaksiosainen istuin
Vetosilmukka

Pikasalvallinen polttoaineen täyttöaukko
Kaksi tyhjennystulppaa
Huuhtelusarja
Kelluva hätäkatkaisinnaru
Käyttäjän opas, opastusvideo ja kirjanen

Nousukahvat takana

PROPULSIOJÄRJESTELMÄ
iBR® (älykäs jarruja peruutusjärjestelmä)

Vesijettien ensimmäinen ja ainoa, aito jarrujärjestelmä
jo vuodesta 2009 lähtien. Intuitiivisen ja parannetun,
kolmannen sukupolven iBR®-järjestelmän avulla
pysähdyt jopa 48 metriä aikaisemmin1, mikä lisää
turvallisuutta. Vain kahvaa puristamalla. Elektroninen
peruutustoiminto parantaa hallittavuutta ja
helpottaa rantautumista.
Juoksupyörä ruostumatonta terästä Parempi kiihtyvyys, suurempi huippunopeus ja
vähemmän kavitaatiota.

LIMITED-PAKETTI
Tehokas säädettävä
trimmijärjestelmä (VTS™)
Mittarin lisätoiminnot
Pehmeät polvityynyt
Merimiessäkki
Turvavarustesarja
Säilytyslaatikon lokerikko
Vesijetin peite
Ainutlaatuiset värit

VTS™ säätää keulan kulmaa ja mukauttaa näin
vesijettisi käyttäytymistä ja parantaa tuntumaa veteen.
Tehokkaassa VTS™-järjestelmässä on nopeat, kahvoista
käytettävät säädöt.
Syvyysmittari, korkeusnäyttö, veden lämpötila.
Pehmeät polvityynyt on suunniteltu
lisäämään mukavuutta.
Pitää tavarat kuivana ja muuntuu irrotettuna repuksi.
Sisältää kaikki tarvittavat turvavarusteet.
Kätevää säilytystilaa ja kupin pidikkeet.
Suojaa vesijettisi.

LISÄVARUSTEET
LinQ™-kylmälaite
LinQ™-polttoainekanisteri
LinQ™-teleskooppivetopylväs
Vesilautateline
Vesihiihtomoduuli
12 V:n ulosotto ja asennussarja

Pilssipumppusarja
Hiekkasäkkiankkuri
Palosammutin
Kiinni napsautettavat lepuuttajat ja asennussarja
Sea-Doo® Big One -traileri

©
2017 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ™, ® ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Tuotteita myy Suomessa BRP Finland Oy. †GTX on Castrol Limited -yhtiön käyttöluvan varainen tavaramerkki. Hevosvoimaluku on mitattu optimaalisissa
olosuhteissa. Koska BRP on sitoutunut jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitaan, se pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteiden teknisiä tietoja,
hintoja, muotoilua, ominaisuuksia, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia. Painettu Suomessa.
1
Perustuu BRP:n sisäiseen testaukseen. 2 Suurempi säilytyslaatikon lokerikko ei sisälly toimitukseen. 3 Kuvassa RXT-X 300 MY18 -uimataso. 4 Ei sisällä matkapuhelinta.
* Tarkasta ahdin 200 tunnin välein (riippumatta vuosista), kun laitetta käytetään vaativissa olosuhteissa, kuten avosesillä, jatkuvalla täydellä kaasulla jne.
†
Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki ja BRP käyttää merkkiä lisenssillä.
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