
SILNIK ROTAX®  1630 ACETM – 130

Model GTI 130

Układ dolotowy Wolnossący

Pojemność 1630 cm3

Chłodzenie Zamknięty układ chłodzenia cieczą CLCS

Bieg wsteczny System iBR®*

Rodzaj paliwa Benzyna 95-oktanowa

System sterowania 
przepustnicą iTC™ (inteligentne sterowanie przepustnicą)

Układ wydechowy System D-Sea-BeI™

KOKPIT 
Rodzaj kokpitu Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 4,5 cala

Podstawowe funkcje • Prędkościomierz 
• Obrotomierz 

• Zegar 
• Czas podróży 

System iTC – tryb • Tryb Sport • Tryb ECO® 

MASA 
Sucha masa 335 kg

GWARANCJA 
Ograniczona gwarancja BRP obejmująca jednostkę pływającą wynosi dwa lata. 

POJEMNOŚĆ 
Ilość miejsc   

Udźwig 272 kg 

Pojemność zbiornika paliwa 60 l

Schowek na rękawiczki 8,8 l

Schowek przedni 144 l

Całkowita pojemność 
przestrzeni bagażowej 152,8 l

WYMIARY 
Długość (od zderzaka do 
zderzaka) 331,8 cm

Szerokość 125 cm

Wysokość 113,7 cm

KADŁUB  
Typ Kadłub GTiTM 

Materiał PolytecTM Gen 2

INNE CECHY
• Pas bezpieczeństwa
• Klucz RF D.E.S.S.™**
• System BRP Premium Audio 

(wyposażenie dodatkowe)
• Szerokokątne lusterka wsteczne

• Uchwyt z podparciem dla dłoni
• Mata antypoślizgowa
• Hak holowniczy

GŁÓWNE CECHY
• Rotax® 1630 ACETM – 130
• Kadłub GTITM 
• System iBR® – inteligentny system 

elektronicznej obsługi hamulca i biegu 
wstecznego

• Długa platforma z systemem mocowania 
LinQ®

• Dwuczęściowe siedzisko ErgolockTM

• Duża przestrzeń bagażowa z przodu
• Wodoszczelna przegroda na telefon

*Hamulec elektroniczny z biegiem wstecznym  
**Funkcja może nie być dostępna w chwili zakupu. Skontaktuj się ze sprzedawcą. 

GTITM 130
Styl, stabilność  
i olbrzymia porcja zabawy

 White i Reef Blue
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Silnik Rotax® 1630 ACETM – 130
Mocna i niezawodna jednostka wolnossąca 
1630 ACETM – 130 oznacza doskonałą zabawę 
i przyspieszenie, a także oszczędność paliwa.

Tryb ECO®

Ekskluzywna funkcja Sea-Doo® optymalizująca moc 
wyjściową i zapewniająca do 46% lepszą wydajność 
zużycia paliwa.

System iBR® – inteligentny system 
elektronicznej obsługi hamulca i biegu 
wstecznego
Ekskluzywny system iBR – dostępny wyłącznie 
w Sea-Doo® – zatrzymuje skuter wcześniej oraz 
zapewnia większą kontrolę i zwrotność przy niskich 
prędkościach oraz na biegu wstecznym.

Kadłub GTiTM

Ten średniej wielkości kadłub w kształcie litery V 
gwarantuje stabilną, przyjemną jazdę w zmiennych 
warunkach wodnych. Pewne, przewidywalne 
prowadzenie i znakomita zabawa, kiedy tylko 
chcesz. 

Duża przestrzeń bagażowa z przodu
Imponujące 151 litrów szczelnej przestrzeni 
bagażowej umożliwia bezpieczne przechowywanie 
rzeczy podczas jazdy.

Platforma ze zintegrowanym systemem 
LinQ
Ekskluzywny system szybkiego mocowania na 
dużej platformie, umożliwiający łatwą instalację 
akcesoriów.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

GTITM 130


