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PLASS TIL Å LEVE OMBORD
Den nye designen gjør det like trivelig å
bare sitte på den som å kjøre rundt.

SMART OPPBEVARING

BADEPLATTFORM MED INTEGRERT
LinQ™ SYSTEM3

Alt utstyret ditt er nå innen en
armlengdes rekkevidde.

MUSIKK OMBORD
Med bransjens første fabrikkmonterte, virkelig
vanntette Bluetooth†-lydsystem.

REVOLUSJONERENDE STABILITET
Den nye bransjestandarden for stabilitet.

PASSASJERKAPASITET
Vektkapasitet 

Black & Octane Blue
272 kg

DIMENSJONER

SKROG

Drivstoffkapasitet
60 L
Lengde (støtfanger til støtfanger)
345,1 cm
Bredde125,5 cm
Vekt (tørr)
365 kg
Lagringskapasitet
102,5 L

TypeST3
• Lengre og større plattform
• Dypt V-skrog for grov sjø og kjøring langt
fra land
• Stabilt og forutsigbart

IBR™ (INTELLIGENT BRAKE & REVERSE)

MOTOR
TypeRotax® 1500 HO ACE™
Inntakssystem
Kompressorladet med ekstern ladeluftkjøler
Motorvolum1 494 cc
Kjøling
Closed-Loop Cooling System (CLCS)
Revers-system
Elektronisk iBR™
StarterElektrisk
Drivstofftype95 oktan

ST³ SKROG™

VANNTETT TELEFONBOKS5

RXT 230

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

iTC™ (Intelligent Throttle
Control) system

iControl® Learning Key®
D-Sea-Bel™ system

Lukket kjølesystem

Denne kraftige motoren er utstyrt med
Advanced Combustion Efficiency (avansert
forbrenningseffektivitet, ACE™)-teknologi og leveres
med en vedlikeholdsfri superlader* og ekstern
mellomkjøler, og er optimalisert for vanlig drivstoff
med lavere drivstoffkostnader.
Med elektronisk drift starter dette avanserte throttlesystemet 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.
Learning Key er programmerbar og gjør det
mulig å begrense vannscooterens ytelse til
førerens ferdighetsnivå.
Kombinerer en rekke resonatorer og
vibrasjonsabsorberende komponenter som gjør at
Sea-Doo® vannscooter er en av de mest stillegående
på vannet.
Bruker kjølevæske for å holde motortemperaturen på
ideelt nivå, mye i likhet med en bils radiator. Holder
dessuten rustdannende saltvann og skrot unna.

EGENSKAPER
iControl™

”Hjernen” som integrerer og kontrollerer alle systemer
for å gi best mulig kjøring.
Den viser den nye standarden for håndtering i grov
ST³ skrog™
sjø og det nykonstruerte ST³ skroget™ er bredere for
å oppnå bransjeledende stabilitet både ved hvile og
ved høye hastigheter, og den er ekspert-tilpasset for
å bedre ytelsen til sjøs.
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.
Denne iTC-funksjonen fastsetter automatisk den mest
ECO®-modus
økonomiske ytelsen og det optimale turtallet for best
drivstofføkonomi.
Sete med smal profil og knestøtte som gjør at førere
Ergolock™ sete
kan sitte i en mer naturlig stilling og låse med bena
for å få bedre kontroll og belaste overkroppen mindre.
VTS™ justerer normalt vinkelen på dysen for å endre
High-Performance VTS™
(Variable Trim System)
vannscooterens adferd og forbedrer parallellisme
på vannet. Denne høyytelses VTS™ har håndtakaktiverte hurtiginnstillinger.
Slepeøye for ski
For enkel og sikker festing av vannskiline.
Den digitalt kodede sikkerhetssystemnøkkelen
RF D.E.S.S.™ nøkkel
(Digitally Encoded Security System, D.E.S.S) med
radiofrekvensteknologi og kuleleddutforming gir rask
og enkel start hver gang.
Interaktivt, digitalt
VTS™, drivstoffnivå, turteller, speedometer, tidsmåler,
kompass, klokke, Touring-modus, Sport-modus,
informasjonssenter med
ECO®-modus, F-N-R-indikator og mer.
mange funksjoner
Direkte tilgang til lagringsrom foran Utstyret ditt er nå innen en armlengdes rekkevidde.
Bransjens første oppbevaringsplass foran med direkte
tilgang åpnes enkelt ved å løfte styre-enheten. Ikke
nødvendig å stå.
Eksklusivt hurtigkoblingssystem på badeplattformen
LinQ™-festesystem
for enkel montering og lagringstilbehør.
Vanntett telefonboks
Vannsikkert og støtsikkert oppbevaringsrom for telefon

FUNKSJONER FORTS.
Justerbart sete

Setestropp

Styre med hvile for håndflaten

Drivstoffpåfylling med Quick-Latch

Sponsoner

Doble tappeplugger

Støtfangere

Spylesett

Vidvinkelspeil

Flytende nødrep

Stor badeplattform

Badeplattformsmatte med Sea-Doo®-logo

Performance frontgrill

Ombordstigningshåndtak på plattform bak

Fotbrønnmatter

Brukerhåndbok, instruksjonsvideo og hefte

DRIVSYSTEM
iBR™ (Intelligent Brake &
Reverse) system

Kompressorhjul i rustfritt stål

VALG
BRP Audio System
Myke kneputer
Organisator i lagringsrom
USB-lader
LinQ™ kjøler
LinQ™-bensinkanne
LinQ™ innfellbart skistativ
Wakeboardstativ
Dybdemåler
Vannskimodul
Tørrbag
12-volts uttak og monteringssett
Sikkerhetspakke
Lensepumpesett
Sandsekk-anker
Brannslokkingsapparat
Monteringssett for hurtigfendere
Sea-doo® Big One tilhenger
Trekk til vannscooteren
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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.
Gir raskere akselerasjon, høyere toppfart og
mindre kavitasjon.

