
SILNIK ROTAX  1630 ACETM

Moc 230 km

System dolotowy Doładowany z zewnętrznym intercoolerem

Pojemność 1,630 cc

Chłodzenie Zamknięty System Chłodzenia (CLCS)

System cofania Elektroniczny iBR

Typ paliwa 87 oktanów

Przepustnica iTCTM (Intelligent Throttle Control)

Układ wydechowy D-Sea-BeITM system

WYŚWIETLACZ 
Typ 4.5 calowy cyfrowy

Funkcje 
• Prędkościomierz
• RPM
• Zegar

• VTSTM

• Autonomia paliwowa
• Ilość godzin

iTC System – Mode • Sport mode 
• ECO®  mode 

• Slow mode 
• Regulator prędkości 

WAGA 
Waga sucha 351 kg

WARRANTY 
2 letnia gwarancja 

GTRTM 
Wstęp do świata wyczynowych
skuterów wodnych. 

 

KLUCZOWE CECHY
• Rotax®  1630 ACETM – 230                  
• GTITM Hull
• BRP Audio – Premium System (opcjonalne)

• Variable Trim System (VTS TM) 
• Duży przedni schowek
• Wodoszczelna komora na telefon
• LinQ® system mocowania

 Millennium Yellow

2023 PERFORMANCE

POJEMNOŚĆ 
Ilość osób   

Limit wagi 272 kg

Pojemność paliwa 60 L

Schowek na rękawica 8.8 L

Przedni schowek 152 L

Łączna pojemność schowków 160.8 L

WYMIARY 
Długość  331.8 cm

Szerokość 125 cm

Wysokość 113.7 cm

KADŁUB
Typ GTITM Hull

Materiał PolytecTM Gen 2

INNE CECHY
• ErgolockTM dwuczęściowe siedzenie
• Pasy siedzenia
• iBR–Inteligentny Hamulec & Cofanie
• RF D.E.S.S.TM zrywka
• Lusterka szerokokątne

• Uchwyty z oparciem dla dłoni
• Dywaniki
• Duża platforma
• Zaczep do holowania

CENA 
GTR 230 18.610 € 
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CECHY KLUCZOWE

Rotax®  1630 ACETM

Ten potężny silnik jest standardowo wyposażony w 
doładowany i zewnętrzny intercooler. 
Zoptymalizowany do pracy na zwykłym paliwie, 
co redukuje koszty pływania.

Platforma zintegrowana z systemem 
LinQ
Ekskluzywny system szybkiego montażu na dużej 
platformie pozwalająca na łatwe montowanie 
akcesoriów.

BRP Audio – Premium System (Opcjonalny)
Pierwszy w branży, zainstalowany fabrycznie,
wodoodporny system Bluetooth.

GTITM Hull
Kadłub w kształcie litery V gwarantuje stabilność i 
przyjemną jazdę w zmiennych warunkach.
Pewne, przewidywalne prowadzenie. 

Duży przedni schowek
Imponująca przestrzeń magazynowa 
pozwala bezpiecznie schować rzeczy podczas pływania. 
        

VTSTM (Variable Trim System)
Zapewnia ustawienia aktywowane z kierownicy 
aby kierowcy mogli łatwo znaleźć idealny trym 
w różnych warunkach.

GTRTM 


