
ROTAX® 1500 HO ACE™ MOTOR

ERGOLOCK™ SYSTEM

HIGH-PERFORMANCE VARIABLE TRIM 
SYSTEM (VTS™)

RACING-STYRE MED HØYDEJUSTERING

RXP-X PRISVINNENDE DESIGN

MONTERINGSSETT FOR HURTIG-FENDERE 
(EKSTRAUTSTYR)

Konkurransepreget modellytelse til 
en fornuftig pris: GTR-X tilbyr 
uforlignelig pålitelighet og kontroll-
egenskaper i ErgoLock™-systemet 
og en kraftig superladet 230-hk* 
Rotax®-motor. Denne vannscooteren 
akselererer fra 0-96,6 km/t på 
5,29 sekunder1.

PASSASJERKAPASITET 
Vektkapasitet  182 kg

DIMENSJONER
Drivstoffkapasitet 60 L
Lengde 331,6 cm
Bredde 123,1 cm
Vekt (tørr) 373 kg
Lagringskapasitet 116,4 L

SKROG
Type GTI™

•  Mellomstor plattform
•  Moderat V-skrog
•  Stødig og rask

MOTOR
Type Rotax® 1500 HO ACE™

Inntakssystem Kompressorladet med ekstern ladeluftkjøler
Motorvolum 1 494 cc
Kjøling Closed-Loop Cooling System (CLCS)
Revers-system Elektronisk iBR™

Starter Elektrisk
Drivstofftype 87 oktan

California Green Metallic & Black 

GTR™-X®
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GTR-X 230MOTOR
1 494 ccm fire-takter, Rotax® med 
tre sylindre i rekke og fire ventiler 
per sylinder

Denne kraftige motoren er utstyrt med 
Advanced Combustion Efficiency (avansert 
forbrenningseffektivitet, ACE™)-teknologi og leveres 
med en vedlikeholdsfri kompressorr* og ekstern 
mellomkjøler, og er optimalisert for vanlig drivstoff med 
lavere drivstoffkostnader.

iTC™ (Intelligent Throttle 
Control) system

Med elektronisk drift starter dette avanserte throttle-
systemet i nøytral for enklere start ved brygge. Det 
har også aktivitetsspesifikk Touring-, Sport- og ECO®-
modus, som alle kan innstilles i henhold til kjørestilen 
din. Resultatet er mer responsiv og mer intuitiv kjøring.

iControl® Learning Key® Learning Key er programmerbar og gjør det 
mulig å begrense vannscooterens ytelse til 
førerens ferdighetsnivå.

D-Sea-Bel™ system Kombinerer en rekke resonatorer og 
vibrasjonsabsorberende komponenter som gjør at 
Sea-Doo vannscooter er en av de mest stillegående 
på vannet.

Lukket kjølesystem Bruker kjølevæske for å holde motortemperaturen på 
ideelt nivå, mye lik en bils radiator. Holder dessuten 
rustdannende saltvann unna.

EGENSKAPER
iControl™ ”Hjernen” som integrerer og kontrollerer alle systemer 

for å gi best mulig kjøring.

Touring-modus/Sport-modus Gir deg valget mellom to ulike typer gassrespons, 
avhengig av kjørestil. Touring-modus er 
standardinnstillingen og gir en mer gradvis 
akselerasjon for trygg kjøring - ideelt for cruising og 
kjøring med to personer. Sport-modusen aktiveres 
enkelt med Sport-knappen. Det gir full akselerasjon og 
en mer aggressiv gassrespons.

ECO®-modus Denne iTC™-funksjonen fastsetter automatisk den 
mest økonomiske ytelsen og det optimale turtallet for 
best drivstofføkonomi.

ErgoLock™ System Kombinasjon av et smalt racingsete med knepute og 
vinklede fotbrønner som ”låser” deg når du svinger 
hardt. Dette gir raskere svinger og mer tid på vannet på 
grunn av redusert utmattelse.

High-Performance VTS™  
(Variable Trim System)

VTS™ justerer normalt vinkelen på dysen for å endre 
vannscooterens adferd og forbedrer parallellisme 
på vannet. Denne høyytelses VTS™ har håndtak-
aktiverte hurtiginnstillinger.

RF D.E.S.S.™ nøkkel Den digitalt kodede sikkerhetssystemnøkkelen 
(Digitally Encoded Security System, D.E.S.S) med 
radiofrekvensteknologi og kuleleddutforming gir rask 
og enkel start hver gang.

Interaktivt, digitalt 
informasjonssenter med 
mange funksjoner

VTS™, drivstoffnivå, turteller, speedometer, tidsmåler, 
kompass, klokke, Touring-modus, Sport-modus, ECO®-
modus, F-N-R-indikator og mer.

Styre med hvile for håndflaten Setestropp

Sponsoner Høyt plassert drivstoffpåfylling

Støtfangere Sprutavviser foran

Vidvinkelspeil Doble tappeplugger

Slepekrok Spylesett

Fotbrønnmatter Flytende nødrep

Badeplattformsmatte med X-logo Brukerhåndbok, instruksjonsvideo og hefte

Gripehåndtak bak

DRIVSYSTEM
iBR™ (Intelligent Brake & 
Reverse) system 

Den første og eneste ekte bremsen på en vannscooter 
som ifølge den amerikanske kystvakten har økt 
sikkerheten for båtførere siden 2009. Det er godt å vite at 
den intuitive og forbedrede tredjegenerasjonsutgaven av 
iBR™ gir nesten 160 fot kortere1 bremselengde. Alt ved 
å klemme på en hendel. Og med sin elektroniske revers, 
oppnås en manøvreringsevne som gjør det enklere å 
legge til.

Kompressorhjul i rustfritt stål Gir raskere akselerasjon, høyere toppfart og mindre 
kavitasjon. 

X PACKAGE
Racing-styre med høydejustering Med vertikalt justeringsområde på 73 mm er vårt 

teleskopiske styresystem klart til å takle krevende 
forhold for førere av enhver størrelse.

Startkontroll Avansert og letthåndterlig håndtak-aktivert 
startkontrollsystem som automatisk justerer 
pumpevinkelen for å oppnå perfekt kontrollert 
akselerasjon til enhver tid.

Skrå fotbrønnkanter Skrå fotbrønnkanter som holder føreren godt festet, 
komfortabelt og sikkert. Sammen med Ergolock-setet 
sørger de vinklede kantene for at alle kan nyte alle 
muligheter for vannscooteren.

X-instrument

X-farger

ALTERNATIVER/TILBEHØR
Ombordstigningsstige
Dybdemåler
Tørrbag
Oppbevaringsrom foran
12-volts uttak og monteringssett
Sikkerhetspakke
Lensepumpesett
Sandsekk-anker
Brannslokkingsapparat
Monteringssett for hurtigfendere
Sea-doo® Big One tilhenger
Trekk til vannscooteren


