ДЛЯ ВОДНОБУКСИРНИХ ВИДІВ СПОРТУ

WAKE™ PRO 230
Стійкість, потужність і музика, щоб
буксирувати як професіонал
ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ
ОСОБЛИВОСТІ
• Фірмова аудіосистема BRP преміум-класу
• Прямий доступ до переднього багажного
відсіку

• Водонепроникне відділення для телефона
• Підніжка для підйому на борт
• Конфігурація WAKE™
Висувний лижний пілон із системою
швидкого кріплення LinQ, режим водних
лиж із контролем швидкості, знімна стійка
для перевезення вейкборда, графічні
прикраси конфігурації WAKE™

Malibu Blue & Neon Yellow

МІСТКІСТЬ

ДВИГУН ROTAX®

1630 ACE™ - 230

Кількість місць

Intake System

Supercharged with external intercooler

Вантажомісткість

272 кг

Displacement

1,630 cc

Об’єм паливного бака

70 л

Cooling

Closed-Loop Cooling System (CLCS)

Речовий бокс

2,9 л

Reverse System

Electronic iBR®*

Передній багажний відсік

96 л

Fuel Type

95 octane

Загальна місткість
багажних відділень

98,9 л

Throttle System

iTC™ (Intelligent Throttle Control) system

Exhaust System

D-Sea-BeI™ system

РОЗМІРИ

ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Довжина (від бампера до
бампера)

345,1 см

Ширина

125,5 см (без стійки для вейкборту)

Висота

113,8 см

Тип приладової панелі

• Спідометр
• Покажчик обертів/
хвилину
• Годинник

Основні функції

КОРПУС
Тип

ST3 Hull™

Матеріал

Скловолокно

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Система інтелектуального
керування iControl
• Стандартне сидіння Ergolock™
• Ремінець на сидінні
• Транцеві пластини
• VTS™ (система диферентування)
• Вушко для кріплення фала
• Протиугінна система D.E.S.S. з РЧключем

Цифровий дисплей 7.6 дюймів завширшки

Система iTC – режими

• Індикатор системи
VTS
• Покажчик
температури води
• Лічильник мотогодин

• Спортивний режим • Регулятор швидкості
• Економічний режим • Режим водних лиж
(ЕСО)
• Режим повільного
руху

ВАГА
• Система швидкого кріплення
допоміжного приладдя LinQ
• Ширококутні дзеркала
• Рукоятки керма з упорами для
долонь
• Килимки в нішах для ніг
• Велика платформа для стрибків у
воду
• Кермо з регульованим кутом нахилу

Суха вага

376 кг

ГАРАНТІЯ
Обмежена гарантія BRP на два роки
*Система електронного керування гальмуванням, нейтраллю та реверсом
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