
ROTAX®-MOOTTORI  1630 ACETM – 170

Imujärjestelmä Vapaasti hengittävä

Sylinteritilavuus 1630 cm3

Jäähdytys Suljettu jäähdytysjärjestelmä (CLCS)

Peruutusjärjestelmä Sähköinen iBR®*

Polttoaineen tyyppi Oktaaniluku 95

Kaasujärjestelmä iTC™ (Älykäs kaasun hallintajärjestelmä)

Pakojärjestelmä D-Sea-BeITM -järjestelmä

MITTARI 
Mittarityyppi 4,5-tuumainen digitaalinäyttö

Päätoiminnot 
• Nopeusmittari 
• Kierroslukumittari 
• Kello

• VTSTM

• Polttoaineen riittävyys
• Käyttötunnit

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

tila 

• Nopeuden säädin 
• Ski-tila

PAINO 
Kuivapaino 767 lb/348 kg

TAKUU 
BRP:n rajoitettu takuu vesijetille on voimassa 2 vuoden. 

KAPASITEETTI 
Henkilömäärä   

Paino 600 lb/272 kg 

Polttoainesäiliön tilavuus 15.9 US gal/60 l

Hansikaslokero 2.3 US gal/8,8 l

Etutavaratila 38 US gal/144 l

Tavaratilan tilavuus – 
Yhteensä 40.3 US gal/152,8 l

MITAT 
Pituus (puskurista puskuriin) 130.6″/331,8 cm

Leveys 49.2″/125 cm

Korkeus 44.8″/113,7 cm

RUNKO  
Tyyppi GTITM Runko 

Materiaali PolytecTM Gen 2

MUUT OMINAISUUDET
• Kaksiosainen ErgolockTM Touring 

-istuin 
• Istuinhihna
• VTSTM – Säädettävä trimmijärjestelmä
• RF D.E.S.S.TM -avain
• LinQ-kiinnitysjärjestelmä

• Laajakulmapeilit
• Kämmentuelliset käsikahvat
• Astinlautojen matot
• Suuri uimalava
• Vetokoukku

*Sähköinen jarrutus, vapaa ja peruutus. 

2023 TOW SPORTS

WAKETM 170
Wakella saat kaiken 
lautailusta irti

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
• Rotax® 1630 ACETM – 170
• GTITM-runko
• iBR® – Älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä
• Suuri etutavaratila
• Vesitiivis puhelinkotelo
• Nousutikkaat
• Wake-paketti: Sisäänvedettävä LinQ®-vetopylväs, 

nopeuteen perustuva Ski-tila, irrotettava 
vesilautateline, Wake grafiikka

 Neo Mint
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HUIPPUOMINAISUUKSIA

WAKETM 170

Rotax® 1630 ACETM – 170-moottori
Uusi Rotax® 1630 ACETM – 170-moottori on kaikkien 
aikojen tehokkain vapaasti hengittävä Sea- Doo®-
vesijetin Rotax moottori.

Vesilautateline
Telineessä kuljetat vesilaudan todella kätevästi.1

Ski-tila
Viiden esisäädetyn profiilin avulla lähtö onnistuu 
tasaisesti ja vetovauhti on helppo pitää vakaana.

GTITM-runko
Tämä maltillinen V-muotoinen runko takaa vakaan 
ja nautinnollisen ajon vaihtelevissa vesiolosuhteissa. 
Luotettava ja ennakoitava käsiteltävyys, mutta 
tarvittaessa uskomattoman leikkisä. 

Sisäänvedettävä LinQ-vetopylväs
Pika-asennettava teleskooppipylväs on helppo 
irrottaa ja säilyttää muualla, kun sitä ei tarvita. 
Vetopylväässä on myös kädensijat tarkkailijalle sekä 
vetoköyden säilytysmahdollisuus.

1 Vesilauta ja köysi eivät kuulu toimitukseen. Kuvassa WAKE PRO 230.


