ROTAX® 1500 HO ACE™-MOTOR

HIGH-PERFORMANCE VTS™-SYSTEEM
(VARIABEL TRIMSYSTEEM)

2017
PRESTATIE

GTR

™

230

Deze sterke en krachtige waterscooter is
uitstekend geschikt om kennis
te maken met de wereld van
snelle waterscooters. Hij wordt
geleverd met een nieuwe en
krachtige Rotax turbomotor met
een vermogen van 230 pk en
biedt de beste value-for-money van
alle krachtige waterscooters.

iBR® (INTELLIGENT BRAKE & REVERSE)

AANTAL PERSONEN
Draagvermogen

272 kg

MATEN
Inhoud brandstoftank
Lengte
Breedte
Droog gewicht
Bergruimte

Black & Octane Blue
DRIVING CENTER MET ECO™-MODUS

ROMP
60 l
336,8 cm
123,1 cm
367 kg
116,6 l

TypeGTI
• Middelgroot platform
• Standaard V-romp
• Vergevingsgezind en wendbaar

MOTOR
Type
Rotax 1500 HO ACE
Inlaatsysteem
Turbo met externe intercooler
Cilinderinhoud
1.494 cc
Koeling
Gesloten koelsysteem (CLCS)
Achteruitvaarsysteem
Elektronisch iBR-systeem
StartmotorElektrisch
Type brandstof
Octaan 87

BERGRUIMTE VOOR

BERGBAK VOOR (OPTIE)

GTR 230

MOTOR
1.494 cc, viertakt Rotax
driecilinder lijnmotor met
vier kleppen per cilinder

Deze nieuwe motor is voorzien van Advanced
Combustion Efficiency-technologie (ACE), een
onderhoudsvrije turbo en een externe intercooler. Hij
is geschikt voor normale brandstof en is sneller en
krachtiger dan zijn voorganger maar even zuinig.

iTC™-systeem
(IntelligentThrottle Control)

Dit geavanceerde elektronische gasklepsysteem
zorgt ervoor dat de scooter in de neutraalstand wordt
gestart, wat het wegvaren vergemakkelijkt. Daarnaast
is de scooter voorzien van Touring-, Sport- en ECOmodi die u volledig op uw vaarstijl kunt afstemmen.
Zo reageert de scooter beter en vaart hij intuïtiever.

iControl® Learning Key®

Met behulp van de programmeerbare leersleutel
kunt u de prestaties van de scooter begrenzen en
afstemmen op de vaardigheid van de bestuurder.

D-Sea-BeI™-systeem

De combinatie van een aantal resonatoren en
trillingabsorberende componenten maakt de Sea‑Doo
tot een van de stilste vaartuigen op het water.

Gesloten koelsysteem

Gebruikt koelvloeistof om de motor op de ideale
bedrijfstemperatuur te houden, vergelijkbaar met de
radiateur van een auto. Voorkomt ook dat er bijtend
zout water en vuil naar binnen komt.

AANDRIJFSYSTEEM
iBR-systeem (intelligent
Brake & Reverse)

Voorzien van de eerste echte waterrem. Al in 2009
door de U.S. Coast Guard erkend als een verbetering
voor de veiligheid op het water. Met de tweede
generatie van het intuïtieve en verbeterde iBRsysteem is uw remafstand zo’n 48 meter korter1. Dat
vaart een stuk zekerder. Alles wat u hoeft te doen, is
de hendel in te knijpen. En dankzij de elektronische
achteruitversnelling kunt u uitermate gemakkelijk
manoeuvreren, wat het aanmeren vergemakkelijkt.

Roestvrijstalen impeller

Voor betere acceleratie, hogere topsnelheid
en minder cavitatie.

KENMERKEN
iControl

Het “brein” dat alle systemen integreert en aanstuurt,
voor optimale vaareigenschappen.

Touring-modus / Sport-modus

Keuze tussen twee soorten gaskleprespons voor
verschillende vaarstijlen. De Touring-modus is de
standaardinstelling met een geleidelijker oplopende
acceleratiecurve voor een comfortabel vaargedrag –
ideaal voor kruisen en varen met twee personen. De
Sport-modus kan gemakkelijk worden ingeschakeld
met de Sport-knop. In deze modus beschikt u over het
maximale acceleratievermogen en reageert de motor
alerter op de gashendel.

ECO-modus

De iTC-functie bepaalt automatisch de meest
efficiënte manier om het vermogen af te geven
en zorgt zo voor het optimale toerental voor het
laagste brandstofverbruik.

Toerzadel

Ergonomisch, comfortabel en met een fraai uiterlijk
biedt het comfortabel plaats aan drie personen –en
ook aan een spotter die tegen de vaarrichting in zit.

High-performance VTS-systeem Het VTS-systeem past de hoek van de buis aan om het
(variabel trimsysteem)
gedrag van de scooter te veranderen en de positie van
de scooter ten opzichte van het water te verbeteren.
Het high-performance VTS-systeem beschikt over
voorinstellingen om de trimregeling snel in te stellen.
RF D.E.S.S.™-sleutel

Met de D.E.S.S.-sleutel (digitaal gecodeerd
beveiligingssysteem) met radiofrequentietechnologie
en een kogelontwerp starten gebruikers gemakkelijk
en vlot, telkens opnieuw.

Off-Throttle Assisted Steering
(O.T.A.S.®)

Geeft de gebruiker meer stuurvermogen en
wendbaarheid bij uitgeschakelde of stationair
draaiende motor.

Interactief multifunctioneel
digitaal informatiepaneel

Onder andere VTS-preset, actueel en gemiddeld
brandstofverbruik, brandstofpeil, toerenteller,
snelheidsmeter, urenteller, kompas, klok, Touringmodus, Sport-modus, ECO-modus, F-N-R-indicator.

Handgrepen met palmsteun

Zadel met riem

Drijvers

Verhoogde brandstofvulopening

Bumpers

Spatwaterdeflector voor

Groothoekspiegels

Dubbele aftappluggen

Sleephaak

Spoelset

OPTIES
Opstap
Intrekbare skipaal
Wakeboard-rek
Dieptemeter
Skimodule
Module voor X-pakket (tijd / afstand tot leeg, topsnelheid / gemiddelde
snelheid / toerental, rondeteller en motortemperatuur)
Sea‑Doo Speed Tie™
Waterdichte tas
Skisleepoog
Bergruimte voor
Voedingsuitgang van 12 volt en installatiekit
Set met veiligheidsuitrusting
Lenspompkit
Zandzakanker
Brandblusapparaat
Klik-stootkussens en installatiekit
Vaartuighoes

Bekleding van voetsteunen met Drijvend veiligheidskoord
Sea‑Doo-logo’s
Zwemplatformbekleding met
Sea‑Doo-logo

Gebruikershandleiding, instructievideo en -boekje

Handgreep achter
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