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РекРеаційні

Система інтелектуального 
управління iControl®

Режим економії палива ECO®

Сидіння прокатної конфігурації з 
термоформованого вінілу
Ремінець на сидінні 
Протиугінна система D.E.S.S. з РЧ 
ключем

Система швидкого кріплення 
допоміжного приладдя LinQ (за 
додатковим замовленням)
Ширококутні дзеркала
Рукоятки керма з упором для долоні
Килимки в нішах для ніг
Буксирний гак

Місткість

Кількість місць
Вантажність 272 кг
Ємність паливного бака 60 л
Речовий бокс
Передній багажний відсік

7 л
110 л

Місткість багажних 
відділень - загальна 117 л

Розміри

Довжина (від бампера до 
бампера) 337 см

Ширина 123 см
Висота 112 см

Корпус

Тип Корпус GTI
Матеріал Скловолокно

Інші характеристики

Двигун Rotax® 1503 4-TEC®

Система впуску Без наддуву
Робочий об’єм 1494 см3

Охолодження Замкнена система охолодження (CLCS)

Система реверсу Електронна система iBR®* (за додатковим 
замовленням)

Тип палива АІ-98
Система дроселя iTC (система інтелектуального керування дроселем)
Вихлопна система Система шумозниження D-Sea-BeI

Приладова панель

Тип приладової панелі Цифрова, компактна

Основні функції

Спідометр
Покажчик обертів/хвилину
Годинник
Індикатор системи VTS
Індикатор витрачання палива: поточного та 
середнього
Лічильник мотогодин
Індикатор спортивного режиму
Індикатор економічного (ECO®) режиму

Вага

Суха вага 359 кг

Гарантія
Обмежена загальна гарантія строком на 24 послідовних місяця для приватного 
користування, та 4 послідовних місяця для комерційного користування.

*Система електронного керування гальмами, нейтраллю та реверсом.

Прокатна конфігурація
•   Система iBR (система 

інтелектуального керування гальмами та 
реверсом) (за додатковим замовленням)

•  Зміцнена електропроводина
•  Зміцнені імпелер і приводний вал
•  Зміцнене компенсаційне кільце
•  Зміцнене сидіння прокатної 
конфігурації

•  Зміцнені рукоятки керма
•  Підніжка для підняття на борт Білий і "криптоновий зелений"

(White and Krypton Green)
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Ця ексклюзивна технологія від Sea-Doo® 
оптимізує вихідну потужність двигуна, 
забезпечуючи покращення паливної 
економічності до 46%.

Двигун Rotax® 1503 пройшов численні 
випробування, демонструючи неймовірну 
надійність і паливну економічність протягом 
понад десяти років.

Ексклюзивна система Sea-Doo®, iBR®, 
забезпечує скорочення гальмівного шляху 
гідроцикла й підвищення рівня керованості та 
маневреності під час руху на низьких 
швидкостях і заднім ходом.

Зміцнені імпелер, приводний вал, проводина, 
сидіння та кермо зносостійкої 
тривкої конструкції.

Дозволяє легше і швидше повертатися на 
борт з води.

Надійний та маневрений для забезпечення 
передбачуваної керованості під час їзди в 
умовах спокійної води та помірного хвилювання.

Характерні властивості

Корпус GTI

Підніжка для підняття на борт

Система iBR®  
(система інтелектуального керування 

гальмами та реверсом) Режим економії палива ECO®

Двигун 1503 Зміцнені компоненти
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