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Fasilitas eksklusif termasuk standar dalam
paket Limited, termasuk Variable
Trim System (VTS™) berperforma
tinggi, Kendali Layar, dan
Intelligent Brake and Reverse (iBR®).
Plus, ruang penyimpanan terbesar
dalam kategori ini, mesin Rotax® yang
memikat dan hemat bahan bakar, dan sebuah
penutup kendaraan air premium menjadikan
kemewahan di atas air sebuah kenyataan.

KAPASITAS
PENGENDARA
Kapasitas berat

Liquid Grey Metallic dan Equestrian Brown
600 lb / 272 kg

DIMENSI
Kapasitas bahan bakar
Panjang
Lebar
Berat (kering)
Kapasitas penyimpanan

VTS™ (VARIABLE TRIM SYSTEM)
BERPEFORMA TINGGI

SKI TOW EYE

LAMBUNG
15,9 galon AS / 60 L
132,6" / 336,8 cm
48,5" / 123,1 cm
790 lb / 359 kg
30,8 galon AS / 116,6 L

TipeGTI™
• Platform ukuran sedang
• Lambung bentuk V sedang
• Ringan dan gesit

MESIN

TEMPAT DUDUK TOURING

TipeRotax® 1503 NA 4-TEC®
Sistem asupan
Pengisapan alami
Pemindahan arus
1.494 cc
Pendingin
Closed-Loop Cooling System (CLCS)
Sistem mundur
iBR® elektronik
StarterListrik
Jenis bahan bakar
87 oktana
SEA-DOO SPEED TIE™ (AKSESORI)

GTI LIMITED 155

MESIN
1494 cc empat stroke, Rotax® dengan
tiga silinder sejalur dan empat katup
per silinder

Mesin Rotax yang paling bertenaga dan dengan pengisapan
alami pada sebuah model Sea-Doo® menawarkan akselerasi
seketika agar Anda dapat langsung bersenang-senang. Teruji
dan terbukti sangat dapat diandalkan dan hemat bahan bakar
selama lebih dari satu dekade.

Sistem iTC™ (Intelligent
Throttle Control)

Sistem katup penghambat (throttle) ini beroperasi secara
elektronik dan dimulai di posisi netral sehingga Anda dapat
mudah mulai memakai dari pinggiran dermaga. Sistem ini
juga memiliki fitur khusus aktivitas dengan mode Touring,
Sport and ECO® yang semuanya dapat diatur menyesuaikan
dengan gaya berkendaraan Anda. Hasilnya Anda dapat
berkendara dengan lebih responsif dan intuitif.

iControl® Learning Key®

Learning Key yang mudah diprogram tersebut memungkinkan
Anda membatasi performa PWC berdasarkan tingkat
keterampilan pengendara.

Sistem D-Sea-BeI™

Menggabungkan serangkaian resonator dan komponen
penyerap getaran agar kendaraan air Sea-Doo menjadi
kendaraan paling tenang di air.

Closed-Loop Cooling System

Menggunakan bahan pendingin untuk menjaga agar mesin
berjalan pada suhu ideal, sama seperti radiator mobil.
Juga mencegah air laut yang korosif dan serpihan agar
tidak masuk.

SISTEM PROPULSI
Sistem iBR® (Intelligent Brake
& Reverse)

Rem kendaraan air pertama dan satu-satunya yang diakui
oleh US Coast Guard karena telah meningkatkan keamanan
berperahu sejak 2009. Sekarang dalam generasi ke-3, sistem
iBR yang intuitif dan semakin baik memungkinkan Anda
berhenti hingga hampir 160 kaki lebih awal1 supaya Anda
semakin merasa aman. Semuanya hanya dengan menekan
sebuah tuas. Dan sistem mundur elektroniknya dilengkapi
dengan tingkat manuver yang membuat docking (berlabuh)
semakin mudah.

Impeller Baja Tahan Karat

Meningkatkan akselerasi, meningkatkan kecepatan
maksimum dan mengurangi kavitasi.

FITUR-FITUR
iControl®

"Brain" ("Otak") yang mengintegrasikan dan mengendalikan
semua sistem untuk menciptakan pengalaman
berkendara terbaik.

Mode Touring/Mode Sport

Menawarkan pilihan antara dua respon katup penghambat
(throttle) untuk dua gaya berkendara yang berbeda. Mode
touring (berselancar) adalah pengaturan awal dengan kurva
akselerasi yang lebih progresif agar dapat berkendara dengan
lebih percaya diri – ideal untuk penjelajahan dan berkendara
2-up (2 orang). Mode Sport (Olahraga) dapat diaktifkan
dengan mudah dengan menggunakan tombol Sport. Mode ini
menyediakan performa akselerasi penuh untuk respon katup
penghambat (throttle) yang lebih agresif.

Mode ECO®

Fungsi iTC ini secara otomatis menentukan penyaluran tenaga
paling ekonomis dan mengatur RPM terbaik agar irit bahan
bakar sebaik mungkin.

Kursi Touring

Dirancang secara ergonomis demi kenyamanan dan tampilan
indah yang menyediakan tempat duduk super mewah untuk
tiga orang – di mana spotter (pengawas) pada olahraga air
bisa duduk menghadap belakang.

Pengisi Bahan Bakar yang Tinggi

Akses yang mudah dan mencegah masuknya air saat mengisi
ulang bahan bakar.

Tangga untuk Naik Kembali

Membuat reboarding (naik kembali) dari air menjadi lebih
mudah dan cepat.

Ski Tow Eye

Agar mudah memasang tali ski dengan aman.

Kunci RF D.E.S.S.™

Dengan teknologi berfrekuensi radio dan desain ball-andsocket, kunci Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.)
memungkinkan pengendara menstarter dengan mudah dan
cepat setiap saat.

Pusat Informasi Digital Multifungsi
Interaktif

Konsumsi bahan bakar instan & rata-rata, preset VTS, tingkat
bahan bakar, Tachometer, Speedometer, Mode Touring, Mode
Sport, Mode ECO, Meteran jam, Kompas, Jam, Indikator F-N-R
dan lebih banyak lagi.

Pegangan Setir dengan Bantalan Telapak Tangan
Sponson
Bumper
Cermin-cermin Bersudut Lebar
Karpet Ruang Kaki
Karpet Platform Renang dengan Brushed Design
Tuas Pegangan Belakang
Tali Tempat Duduk
Deflektor Percikan Depan
Sumbat Saluran Kuras Ganda
Flush Kit (Perangkat Penyiram)
Tali Pengapung Gawat Darurat
Panduan bagi operator, video instruksi dan buklet
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PAKET LIMITED
VTS™ (Variable Trim System)
Berperforma Tinggi

VTS™ tersebut menyesuaikan sudut mulut pipa untuk
mengubah gerakan kendaraan air dan agar kendaraan
semakin paralel dengan air. VTS™ berperforma tinggi
memungkinkan pengaturan cepat yang diaktifkan
dengan setang.

Fungsi Pengukur Tambahan

Waktu / Jarak hingga bahan bakar habis, Indikator ketinggian,
Kendali layar (Cruise control), Mode lambat.

Kantung Kering

Menjaga agar isi tetap kering dan berubah menjadi tas
punggung saat dicabut.

Paket Perlengkapan Keamanan

Berisi semua perlengkapan keselamatan yang penting.

Penutup Kendaraan Air

Lindungilah PWC Anda.

Tampilan warna eksklusif

PILIHAN/AKSESORI
Tonggak Ski yang Bisa Ditarik
Rak untuk Papan Selancar
Shock Tube
Pengukur Kedalaman
Modul Ski
Baki Penyimpanan Depan
Outlet 12 Volt dan Perangkat Instalasi
Perangkat Pompa Bilga
Jangkar Karung Pasir
Alat Pemadam Kebakaran
Pelindung dengan Kancing dan Perangkat Instalasi
Kereta Gandeng Pemindah

GARANSI
Garansi terbatas BRP melindungi kendaraan air selama setahun.

