
*Hamulec elektroniczny z biegiem wstecznym 

GŁÓWNE CECHY
• Rotax® 1630 ACETM – 130
• Kadłub ST3TM

• iBR® – inteligentny system elektronicznej 
obsługi hamulca i biegu wstecznego (opcja)

• System mocowania LinQ®

• Pojemność zbiornika paliwa 70 l
• Drabinka ułatwiająca wchodzenie na skuter
• Przedni schowek z bezpośrednim dostępem
• Wodoszczelna przegroda na telefon
• Wysokowytrzymałe elementy: uprząż 

elektryczna, uchwyty, siedzisko, pierścień Wear 
Ring, wał napędowy i wirnik

 White i Reef Blue

GTXTM PRO 130
Model do wynajęcia.

POJEMNOŚĆ 
Ilość miejsc   

Udźwig 272 kg 

Pojemność zbiornika paliwa 70 l 

Schowek na rękawiczki 2,9 l 

Schowek przedni 96 l 

Całkowita pojemność 
przestrzeni bagażowej 98,9 l 

WYMIARY 
Długość (od zderzaka do 
zderzaka) 345,1 cm 

Szerokość 125,5 cm

Wysokość 114 cm

KADŁUB  
Typ Kadłub ST3TM 

Materiał Włókno szklane 

INNE CECHY
• Wysokowytrzymałe siedzisko z winylu 

termoformowanego
• Pas bezpieczeństwa
• Klucz RF D.E.S.S.™
• Szerokokątne lusterka wsteczne

• Uchwyt z podparciem dla dłoni 
• Maty antypoślizgowe pod stopy
• Duża platforma z matą
• Regulacja przechyłu
• Hak holowniczy

SILNIK ROTAX®  1630 ACETM – 130

Układ dolotowy Wolnossący

Pojemność 1630 cm3 

Chłodzenie Zamknięty układ chłodzenia cieczą CLCS 

Bieg wsteczny System iBR® (opcja) 

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 

• Czas podróży

System iTC – tryb • Tryb Sport • Tryb ECO®

MASA 
Sucha masa 365 kg

GWARANCJA 
Ograniczona gwarancja BRP obejmująca jednostkę pływającą wynosi 6 
miesięcy. 
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY

 GTXTM PRO 130

Silnik Rotax® 1630 ACETM – 130
Mocna i niezawodna jednostka wolnossąca 
1630 ACETM – 130 oznacza doskonałą zabawę 
i przyspieszenie, a także oszczędność paliwa.1

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

Wysokowytrzymałe elementy
Wytrzymały pierścień Wear Ring, wiązka 
przewodów, siedzisko, uchwyty, wał napędowy 
i wirnik zaprojektowane tak, by służyły dłużej. 

Kadłub ST3TM

Stabilny i przewidywalny, zapewniający 
wszechstronną, bezpieczne i płynne użytkowanie 
w umiarkowanych warunkach wodnych i na 
wzburzonej wodzie.

Drabinka do dokowania
Skutecznie ułatwia i przyspiesza dokowanie.

Tryb ECO®

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

1 Silnik może się różnić od zaprezentowanego na zdjęciu.


