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Dostupná sila
a výkon

Vlastnosti výbavy

Čierna a
oktánová modrá

Motor Rotax® 1500 HO ACE™

Nosnosť / objemy

Motor Rotax

1500 HO ACE™

Počet pasažierov

Nasávanie

preplňovaný, s externým medzichladičom

®

Nosnosť

272 kg

Zdvihový objem

1494 cm3

Palivová nádrž

60 l

Chladenie

uzavretá chladiaca sústava (CLCS)

Priehradka na rukavice
Predný odkladací priestor

6,6 l
110 l

Cúvanie

elektronické (iBR®*)

Palivo

bezolovnatý benzín (87)

Úložný priestor (celkový)

116,6 l

Regulácia plynu

inteligentná regulácia plynu (iTC™)

Výfuková sústava

Systém D-Sea-BeI™

Rozmery
Dĺžka (medzi nárazníkmi)

336,8 cm

Šírka

123,1 cm

Výška

111,8 cm

Združený prístroj
Typ

multifunkčný displej

Hlavné funkcie

Tachometer
Otáčkomer
Hodiny
Zobrazenie VTS™
Okamžitá a priemerná spotreba paliva
Zobrazenie hodín prevádzky plavidla
Športový režim
Režim ECO®

Trup
Typ

trup GTI™

Materiál

sklolaminát

Ďalšie vlastnosti
Systém iControl®

Rýchloupínací systém LinQ™ (príslušenstvo)

Režim ECO®

Širokouhlé zrkadlá

Štandardné sedadlo

Rukoväte s opierkami dlaní

Popruh na sedadle

Koberčeky priestoru pre nohy

Vysokovýkonný systém VTS
(variabilné vyvažovanie)

™

Vlečný hák

Vysokovýkonný systém variabilného
vyvažovania (VTS™)

Tento výkonný motor, vybavený technológiou zlepšenej
účinnosti spaľovania (ACE) sa dodáva s bezúdržbovým
turbodúchadlom a externým medzichladičom a je optimalizovaný pre úspornú spotrebu bežného paliva.

Umožňuje rýchle nastavenie vyváženia na rukoväti,
takže vodič si môže vyváženie plavidla jednoducho
ideálne nastaviť pre rôzne podmienky.

Režim ECO®

Trup GTI™

Táto exkluzívna funkcia Sea-Doo® optimalizuje
výkon pri rôznych vodných podmienkach. Spolu
s režimom ECO®, umožňujúcom zníženie spotreby
až o 46 %.

Pohodlný a pritom pohyblivý pre predvídateľnú
jazdu na stojatej a pokojnej vode.

Čistá hmotnosť

Uzavretá chladiaca sústava
(CLCS)
Používa chladiacu kvapalinu, ktorá udržuje ideálnu
teplotu motora, podobne ako chladič vozidla. Taktiež
chráni pred vniknutím korozívnej slanej vody
a nečistôt.

367 kg

Záruka
Obmedzená záruka výrobcu na plavidlo je jeden rok.
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Typická pre plavidlá Sea-Doo®, funkcia iBR® zastaví
plavidlo skôr a umožňuje väčšiu ovládateľnosť a
manévrovateľnosť pri pomalých rýchlostiach a
cúvaní.

Hmotnosť

™

* Elektronická brzda, neutrál a cúvanie.

iBR® (inteligentné brzdenie a cúvanie)

Výhradným dovozcom produktov značky BRP pre Slovenskú
republiku je spoločnosť
IMIDJEX spol. s r. o., Lieskovská cesta 10/a,
821 06 Bratislava, tel. 0918/989 760
www.brp.sk, www.brp-world.com, brp@imidjex.sk
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