
ROTAX®-MOOTTORI  1630 ACETM – 230

Imujärjestelmä Ahdettu, ulkoisella välijäähdyttimellä

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 

PAINO 
Kuivapaino 774 lb/351 kg

TAKUU 
BRP:n rajoitettu takuu vesijetille on voimassa kaksi vuotta. 

*Sähköinen jarrutus, vapaa ja peruutus.

GTRTM 230
Tehot ja suorituskyky 
valloilleen.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
• Rotax® 1630 ACETM – 230                  
• GTITM-runko
• BRP:n Premium-audiojärjestelmä (lisävaruste)
• Säädettävä trimmijärjestelmä (VTSTM) 
• Suuri etutavaratila
• Vesitiivis puhelinkotelo
• LinQ®-kiinnitysjärjestelmä

 Millennium Yellow

2023 PERFORMANCE

KAPASITEETTI 
Henkilömäärä   

Paino 600 lb/272 kg

Polttoainesäiliön tilavuus 15.9 US gal/60 l

Hansikaslokero 2.3 US gal/8,8 l

Etutavaratila 40.2 US gal/152 l

Tavaratilan tilavuus – Yhteensä 42.5 US gal/160,8 l

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

Leveys 49.2″/125 cm

Korkeus 444.8″/113,7 cm

RUNKO  
Tyyppi GTITM Runko

Materiaali PolytecTM Gen 2

MUUT OMINAISUUDET
• Kaksiosainen ErgolockTM Touring 

-istuin
• Istuinhihna
• iBR – Älykäs jarrutus- ja 

peruutusjärjestelmä
• RF D.E.S.S.TM -avain
• Laajakulmapeilit

• Kämmentuelliset käsikahvat
• Astinlautojen matot
• Suuri uimalava
• Vetokoukku



©2022 Bombardier Recreational Products Inc,. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, TM ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki tuotevertailut ja väitteet koskien 
alaa ja markkinoita viittaavat uusiin, istuttaviin, nelitahtimoottorilla varustettuihin vesijetteihin. Vesikulkuneuvon suorituskyky vai vaihdella riippuen muun muassa yleisistä olosuhteista, ympäristön lämpötilasta ja korkeudesta, 
kuljetustaidosta ja kuljettajan/matkustajan painosta. Kilpailevien mallien testaaminen on suoritettu samanlaisissa olosuhteissa. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme 
itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, hintaa, muotoilua, ominaisuuksia, malleja tai varusteita ilman minkäänlaisia velvoitteita. †Garmin on Garmin Ltd.:in tai sen tytäryhtiöiden 
tavaramerkki. 

HUIPPUOMINAISUUKSIA

Rotax® 1630 ACETM – 230 -moottori
Tämän huipputehokkaan moottorin 
vakiovarusteena on turboahdin ja 
välijäähdytin. Se on optimoitu käymään 
matalaoktaanisella polttoaineella, mikä säästää 
polttoainekustannuksissa.

Uimalava sisäänrakennetulla  
LinQ-järjestelmällä
Suuren uimalavan ainutlaatuisen 
pikakiinnitysjärjestelmän ansiosta kiinnität kätevästi 
lisävarusteet tavaroiden kuljettamista varten.

BRP:n Premium-audiojärjestelmä 
(lisävaruste)
Markkinoiden ensimmäinen tehdasasenteinen, 
todella vesitiivis Bluetooth‡-äänentoistojärjestelmä.

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

Suuri etutavaratila
Vaikuttava 152 litran tavaratila pitää tavarat 
turvallisesti ja tukevasti paikoillaan ajon aikana.        

VTSTM (säädettävä trimmijärjestelmä)
Käsikahvan säätöjen ansiosta kuljettaja löytää 
helposti parhaan mahdollisen trimmisäädön 
erilaisissa olosuhteissa.

GTRTM 230


