
SILNIK ROTAX®  1630 ACETM – 170

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
• VTSTM

• Czas/dystans do 
opróżnienia zbiornika 
paliwa

• Czas podróży

System iTC – tryb
• Tryb Sport 
• Tryb ECO® 
• Tryb Slow 

• Regulator prędkości 
• Tryb Ski

MASA 
Sucha masa 348 kg

GWARANCJA 
Ograniczona gwarancja BRP na jednostkę pływającą wynosi 2 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
• Dwuczęściowe siedzisko turystyczne 

Ergolock™ 
• Pas bezpieczeństwa
• VTSTM – system zmiennego trymu
• Klucz RF D.E.S.S.™
• System mocowania LinQ™

• Szerokokątne lusterka wsteczne
• Uchwyt z podparciem dla dłoni
• Maty antypoślizgowe pod stopy
• Długa platforma
• Hak holowniczy

*Hamulec elektroniczny z biegiem wstecznym 

2023 TOW SPORTS

WAKETM 170
Prawdziwy 
pogromca wake’u

GŁÓWNE CECHY
• Rotax® 1630 ACETM – 170
• Kadłub GTITM

• System iBR® – inteligentny system 
elektronicznej obsługi hamulca i biegu 
wstecznego

• Duża przestrzeń bagażowa z przodu
• Wodoszczelna przegroda na telefon
• Drabinka ułatwiająca wchodzenie na skuter
• Pakiet WAKE: wysuwany pylon LinQ®, specjalny 

tryb Ski pozwalający utrzymać stałą prędkość 
holowania, doczepiany stelaż na wakeboard, 
grafika Wake   Neo Mint
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY

WAKETM 170

Silnik Rotax® 1630 ACETM – 170
Nowy Rotax® 1630 ACETM – 170 to najmocniejsza 
wolnossąca jednostka napędowa Rotax, jaka została 
zastosowana w jednostce pływającej Sea-Doo®.

Uchwyt na wakeboard
Zapewnia wygodny transport wakeboardu.1

Tryb Ski
Pięć wstępnie ustawionych profili przyspieszania 
ułatwia płynne uruchomienie i utrzymanie stałego 
tempa.

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. 

Chowany pylon narciarski LinQ
Wysuwany pylon narciarski z funkcją szybkiego 
montażu, który można schować, gdy nie jest 
używany. Zawiera uchwyty typu spotter i schowek 
na linę.

1 Wakeboard i lina nie wchodzą w skład zestawu. Na zdjęciu zaprezentowano model Wake PRO 230.


