
ROTAX® 1630 ACE™ -MOOTTORI

T3 HULL™-RUNKO

ERGOLOCK™-JÄRJESTELMÄ

KILPAOHJAUSTANKO SÄÄDETTÄVÄLLÄ 
KOROTUSPALALLA

TRIMMILEVYT

SEA-DOO®-AJOKENGÄT  
JA -LASIT (LISÄVARUSTE)

Ensiluokkaisessa kilpakäyttöön 
tarkoitetussa vesijetissä 
yhdistyvät teho, käsiteltävyys 
ja hallittavuus ainutlaatuisella 
tavalla. Rotax® 1630 ACE™ 
-moottori ja kilparadoille suunniteltu 
runko ovat parasta, mitä voit kokea 
painaessasi kaasuvipua.

HENKILÖKANTAVUUS 
Kantavuus 182 kg

MITAT
Polttoainesäiliö 60 l
Pituus 331,6 cm
Leveys 122,7 cm
Kuivapaino 386 kg
Säilytystila 116,4 l

RUNKO
Tyyppi T3 ™

•  Keskikokoinen runko
•  Rungon syvä V-muoto leikkaa  

helposti aallokkoa
•  Parempi imu ja tarkat käännökset

MOOTTORI
Tyyppi Rotax® 1630 ACE™

Imujärjestelmä Ahdettu, ulkoinen välijäähdytin
Iskutilavuus 1 630 cm³
Jäähdytys Suljettu jäähdytysjärjestelmä (CLCS)
Peruutusjärjestelmä Elektroninen iBR®

Käynnistin Sähkötoiminen
Polttoainetyyppi Vähintään 95 oktaania
 Suositus 98 oktaania

Ice Metal/Lava Red 
Neon Yellow/Lava Grey 

RXP®-X® 3002018
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käytetään vaativissa olosuhteissa, kuten avosesillä, jatkuvalla täydellä kaasulla jne.
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MOOTTORI
1 630 cm³:n nelitahtinen Rotax®, 
kolmisylinterinen rivimoottori, neljä 
venttiiliä sylinteriä kohti

Kaikkien aikojen tehokkain Rotax®-moottori 
on varustettu huoltovapaalla ahtimella, 
ulkoisella välijäähdyttimellä ja ACE™-tekniikalla 
(Advanced Combustion Efficiency), ja se tarjoaa 
suorituskykyisten teho-ominaisuuksien lisäksi 
uskomattoman kiihtyvyyden.

iTC™ (älykäs kaasunhallinta) 
-järjestelmä

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.

iControl® Learning Key® 
(opetteluavain)

Ohjelmoitavan opetteluavaimen (Learning Key) 
avulla suorituskykyä voidaan rajoittaa kuljettajan 
taitotason mukaan.

D-Sea-BeI™-järjestelmä Yhdistää sarjan resonaattoreita ja tärinää vaimentavia 
komponentteja, joiden ansiosta Sea-Doo®-vesijetit ovat 
hiljaisimpia vesillä.

Suljettu jäähdytysjärjestelmä 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 
ajokokemuksen saavuttamiseksi.

T3 Hull™ -runko Innovatiivinen moniportainen muotoilu. Pohjan 
muotoilu tekee käännöksistä teräviä ja tarkkoja. 
Tehokkaasti vettä halkaiseva pohja varmistaa, 
että jetti pysyy tiukasti vedessä niin pienessä kuin 
isommassakin aallokossa.

ECO®-tila Tämä iTC™-toiminto määrittää 
automaattisesti taloudellisimman tehonkäytön 
ja asettaa sopivan käyntinopeuden 
polttoaineenkulutuksen optimoimiseksi.

Ergolock™-järjestelmä Kapea racing-istuin ja polvityynyt, säädettävät kahvat 
ja kallistetut astinlaudat, joiden ansiosta pysyt hyvin 
kyydissä tiukimmissakin käännöksissä. Tuloksena 
tiukemmat käännökset ja pidempi aika vesillä, koska  
et väsy yhtä helposti.

Trimmilevyt Ehkäisevät keulan liiallista nousemista ja parantavat 
tuntumaa veteen. Parantavat ohjautuvuutta 
kovissa olosuhteissa.

Tehokas säädettävä 
trimmijärjestelmä (VTS™)

VTS™ säätää keulan kulmaa ja mukauttaa näin 
vesijettisi käyttäytymistä ja parantaa tuntumaa veteen. 
Tehokkaassa VTS™-järjestelmässä on nopeat, kahvoista 
käytettävät säädöt.

RF D.E.S.S.™ -avain Radiotaajuusteknologiaa ja pallo-istukkarakennetta 
hyödyntävä, digitaalisesti koodattu 
ajonestojärjestelmän (D.E.S.S) avain tarjoaa 
kuljettajalle helpon ja nopean käynnistyksen joka kerta.

Interaktiivinen monitoiminen 
digitaalinen tietokeskus

VTS™, polttoaineen määrä, käyntinopeusmittari, 
nopeusmittari, tuntimittari, kompassi, kello, Touring-
tila, Sport-tila, ECO®-tila, F-N-R-ilmaisin  
ja paljon muuta.

Kahvoissa kämmentuki
Puskurit
Laajakulmapeilit
Vetokoukku
Jalkatilan matot
Takatartuntakahva
Istuinhihna
Ylös nostettu polttoaineen täyttöaukko
Eturoiskeohjain
Kaksi tyhjennystulppaa
Huuhtelusarja
Kelluva hätäkatkaisinnaru
Käyttäjän opas, opastusvideo ja kirjanen

PROPULSIOJÄRJESTELMÄ
iBR® (älykäs jarru- ja 
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.

X-PAKETTI
Kilpaohjaustanko säädettävällä 
korotuspalalla

Yli 73 mm:n pystysuuntaisella säätövaralla 
teleskooppinen ohjausjärjestelmämme on 
valmis vastaamaan kaikenkokoisten ajajien 
kohtaamiin haasteisiin.

Kiihdytyksen hallinta Kehittynyt ja helppokäyttöinen kahvoista ohjattava 
kiihdytyksen hallintajärjestelmä, joka säätää 
automaattisesti pumpun kulmaa, jotta kiihdyttäminen 
olisi joka kerta täysin hallittua.

Säädettävät takavakaimet Tehokas muotoilu, joka parantaa sivuttaisvakautta. 
Kolmiasentoisia vakaimia voi säätää taitotason ja 
ympäristön mukaan: evien ollessa yläasennossa pitoa 
on vähemmän ja kikkailu on helpompaa, kun taas evien 
laskeminen tekee käännöksistä terävämpiä.  
Evät lisäävät kaltevuuskulmaa käännöksen aikana.

Kallistetut astinlaudat Kallistettujen astinlautojen ansiosta ajaja pysyy 
mukavasti ja turvallisesti paikoillaan. Ergolock™-
istuimen ja kallistettujen astinlautojen ansiosta  
kaikki voivat nauttia vesijetin ominaisuuksista täysillä.

Uimataso Y-kuviolla

Mittarin lisätoiminnot

X-mittaristo

X-väritys  

LISÄVARUSTEET
Nousuaskelma
Syvyysmittari
Merimiessäkki
Säilytyslaatikko
12 V:n ulosotto ja asennussarja
Turvavarustesarja
Pilssipumppusarja
Hiekkasäkkiankkuri
Palosammutin
Kiinni napsautettavat lepuuttajat ja asennussarja
Sea-Doo® Big One -traileri
Vesijetin peite
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