
*Sähköinen jarrutus, vapaa ja peruutus. 

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
• Rotax® 1630 ACETM – 130
• ST3-runkoTM

• iBR™ – Älykäs jarrutus- ja  
peruutusjärjestelmä (lisävaruste)

• LinQ®-kiinnitysjärjestelmä
• Polttoainesäiliön tilavuus 70 l
• Nousutikkaat
• Helppokäyttöinen etutavaratila
• Vesitiivis puhelinkotelo
• Huippukestävät osat: johtosarja, käsikahvat, istuin, 

kulumisrengas, vetoakseli ja siipiratas
 Valkoinen / Reef Blue

GTXTM PRO 130
Malli vuokrauskäyttöön.

KAPASITEETTI 
Henkilömäärä   

Paino 600 lb/272 kg 

Polttoainesäiliön tilavuus 18.5 US gal/70 l 

Hansikaslokero 0.8 US gal/2,9 l 

Etusäilytyslokero 25.3 US gal/96 l 

Tavaratilan tilavuus – 
Yhteensä 26.1 US gal/98,9 l 

MITAT 
Pituus (puskurista puskuriin) 135,9″/345,1 cm 

Leveys 49.4″/125,5 cm

Korkeus 44.8″/114 cm

RUNKO  
Tyyppi ST3-runkoTM 

Materiaali Lasikuitu 

MUUT OMINAISUUDET
• Erittäin kestävä istuin, materiaalina 

lämpömuovailtu vinyyli
• Istuinhihna
• RF D.E.S.S.TM -avain
• Laajakulmapeilit

• Kämmentuelliset käsikahvat 
• Astinlautojen matot
• Suuri uimalava matolla
• Kallistettava ohjaustanko
• Vetokoukku

ROTAX®-MOOTTORI  1630 ACETM – 130

Imujärjestelmä Vapaasti hengittävä

Sylinteritilavuus 1630 cm3 

Jäähdytys Suljettu jäähdytysjärjestelmä (CLCS) 

Peruutusjärjestelmä Sähköinen iBR® (lisävaruste) 

Polttoaineen tyyppi Oktaaniluku 95

Kaasujärjestelmä iTC™ (Älykäs kaasun hallintajärjestelmä) 

Pakojärjestelmä D-Sea-BeITM -järjestelmä

MITTARI 
Mittarityyppi 4,5-tuumainen digitaalinäyttö

Päätoiminnot • Nopeusmittari 
• Kierroslukumittari 

• Käyttötunnit

iTC Järjestelmä – Tila • Sport-tila • ECO® -tila

PAINO 
Kuivapaino 805 lb/365 kg

TAKUU 
BRP:n rajoitettu takuu vesijetille on voimassa puoli vuotta. 
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HUIPPUOMINAISUUKSIA

 GTXTM PRO 130

Rotax® 1630 ACETM – 130 -moottori
Tehokas ja luotettava, vapaasti hengittävä 
1630 ACETM- 130 on luotu hauskanpitoon ja 
kiihtymään, samalla se on kuitenkin erinomaisen 
polttoainetaloudellinen.1

iBR™ – Älykäs jarrutus- ja 
peruutusjärjestelmä (lisävaruste)
Sea-Doon® ainutlaatuinen iBR järjestelmä 
pysäyttää vesijetin nopeammin ja tarjoaa enemmän 
hallittavuutta ja käsiteltävyyttä alhaisilla nopeuksilla 
ja peruutettaessa.

Kestävät osat
Erittäin kestävä kulutusrengas, johtosarja, istuin, 
käsikahvat, vetoakseli ja siipiratas on suunniteltu 
kestämään kauemmin. 

ST3-runkoTM

Vakaa runko, jonka ennakoitavien ajo-
ominaisuuksiensa ansiosta tarjoaa turvallista 
ja tasaista ajoa navakoissa ja rankoissa 
vesistöolosuhteissa.

Nousutikkaat
Helpottaa ja nopeuttaa vesijettiin nousemista 
vedestä.

ECO® -tila
Tämä Sea-Doon® ainutlaatuinen ominaisuus 
optimoi tehokkuuden ja on samalla peräti 46 % 
taloudellisempi ajaa.

1 Moottorikuva saattaa vaihdella.


