
ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 170

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

• VTS™
• Drivstoffautonomi
• Kjøretøytimer

iTC System – modus
• Sportsmodus 
• ECO® modus 
• Langsom modus 

• Fartsregulator 
• Vannskimodus

VEKT 
Tørrvekt 348 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
• Ergolock™ todelt touringsete 
• Setestropp
• VTS™ (Variabelt trimsystem)
• RF D.E.S.S.™-nøkkel
• LinQ festesystem

• Vidvinkelspeil
• Håndtak med håndstøtter
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform
• Slepekrok

* Elektronisk brems, nøytral og revers. 

2023 TOW SPORTS

WAKE™ 170
Laget for å få mest mulig ut av kjølvannet.

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 170
• GTI™-skrog
• iBR® – Intelligent brems og revers
• Stor frontoppbevaring
• Vanntett telefonrom
• Bordingsstige
• Wake-pakke: LinQ® uttrekkbar vannskimast, 

fartsbasert skimodus, avtakbart 
wakeboardstativ, Wake-grafikk

 Neo Mint
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FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

WAKE™ 170

Rotax® 1630 ACETM – 170-motor
Den nye Rotax® 1630 ACE™ – 170 er den kraftigste 
naturlig aspirerte Rotax-motoren noensinne på en 
Sea-Doo® vannscooter.

Wakeboard-stativ
Gir enkel transport av et wakeboard.1

Vannskimodus
Fem forhåndsinnstilte akselerasjonsprofiler gjør 
det enkelt å sørge for en jevn igangkjøring og 
opprettholde et jevnt tempo.

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. 

LinQ avtakbar vannskimast
En hurtigmontert avtakbar vannskimast som 
kan stuves bort når den ikke er i bruk. Har 
hjelpemannshåndtak og oppbevaringsplass til line.

1 Wakeboard og tau er ikke inkludert. WAKE PRO 230 er vist


