
ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 130

Modell GTI 130

Innsugingssystem Naturlig aspirert

Slagvolum 1630 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS)

Reverssystem Elektronisk iBR®*

Drivstofftype 95 oktan

Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control)

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument 4,5" digitalt display

Hovedfunksjoner • Speedometer 
• Turteller 

• Klokke 
• Fartøytimer 

iTC System – modus • Sportsmodus • ECO®-modus 

VEKT 
Tørrvekt 335 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

KAPASITET 
Personkapasitet   

Vektkapasitet 272 kg 

Bensintank 60 L

Hanskerom 8,8 L

Frontrom 144 L

Lagringskapasitet – totalt 152,8 L

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 331,8 cm

Bredde 125 cm

Høyde 113,7 cm

SKROG  
Type GTI™ skrog 

Materiale Polytec™ Gen 2

ANDRE FUNKSJONER
• Setestropp
• RF D.E.S.S.™ nøkkel**
• BRP Audio – Premium System 

(tilbehør)
• Vidvinkelspeil

• Håndtak med håndstøtte
• Fotbrønnteppe
• Slepekrok

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 130 
• GTI™-skrog 
• iBR® - Intelligent brems og revers
• Stor badeplattform med LinQ® festesystem
• Ergolock™ todelt sete
• Stor frontoppbevaring
• Vanntett telefonrom

* Elektronisk brems, nøytral og revers.  
** Er kanskje ikke tilgjengelig på kjøpstidspunktet. Ta kontakt med forhandleren. 

GTI™ SE 130
Stil, stabilitet og skikkelig moro.
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Rotax® 1630 ACE™ – 130-motor
Den kraftige og pålitelige, naturlig aspirerte 
1630 ACE™ – 130 dreier seg om moro og 
akselerasjon, samtidig som den gir utmerket 
drivstoffeffektivitet. 

ECO®-modus
Denne eksklusive Sea-Doo®-funksjonen 
optimerer effekten med inntil 46 % forbedret 
drivstoffeffektivitet.

iBR® - Intelligent brems og revers
Bare for Sea-Doo®: iBR® stopper vannscooteren 
raskere og gir mer kontroll og manøvrerbarhet i 
lave hastigheter og i revers.

GTI™ skrog
Dette moderat V-formede skroget garanterer en 
stabil, hyggelig tur under varierende vannforhold. 
Trygg, forutsigbar håndtering, men utrolig leken 
når du vil ha det. 

Større frontoppbevaring
En imponerende 143 L forseglet oppbevaringsplass 
gjør at førere trygt kan stuve bort utstyr på turen.

Badeplattform med integrert 
LinQ™-system
Eksklusivt hurtigfestesystem på en stor 
badeplattform som gjør det enkelt å montere 
tilbehør.

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

GTI™ SE 130


