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Adrenaliinia nostattava WAKE
155 sopii sinulle täydellisesti,
jos aiot viettää päiväsi
aaltoja halkoen ja vetäen
kavereitasi jetillä. Varustukseen
kuuluvat teleskooppivetopylväs,
ainutlaatuinen Ski-tila ja
irrotettava vesilautateline.

VESILAUTATELINE1

Teal Blue/Lava Red

HENKILÖKANTAVUUS
Kantavuus272 kg

NOUSUASKELMA

MITAT

RUNKO

Polttoainesäiliö
60 l
Pituus336,8 cm
Leveys123,1 cm
Kuivapaino326 kg
Säilytystila
116,6 l

TyyppiGTI™
• Keskikokoinen runko
• Loiva V-runko
• Helposti hallittava ja ketterä

MOOTTORI

SÄÄDETTÄVÄ TRIMMIJÄRJESTELMÄ (VTS™)

TyyppiRotax® 1503 NA 4-TEC®
Imujärjestelmä
Vapaasti hengittävä
Iskutilavuus
1 494 cm³
Jäähdytys
Suljettu jäähdytysjärjestelmä (CLCS)
Peruutusjärjestelmä
Elektroninen iBR®
KäynnistinSähkötoiminen
Polttoainetyyppi95 oktaania
CGX2-KAMERA (LISÄVARUSTE)

WAKE 155

MOOTTORI
1 494 cm³:n nelitahtinen Rotax®, Sea-Doo®-vesijettien kaikkein tehokkain
kolmisylinterinen rivimoottori,
vapaasti hengittävä Rotax®-moottori takaa
napakan kiihtyvyyden ja ajamisen hauskuuden.
neljä venttiiliä sylinteriä kohti
Se on testattu ja todistettu uskomattoman
luotettavaksi ja polttoainetaloudelliseksi yli
vuosikymmenen kuluessa.
iTC™ (älykäs kaasunhallinta)
-järjestelmä

Sähköinen kaasuvipu mahdollistaa käynnistyksen
vapaalla, mikä helpottaa hallittavuutta laiturista
lähdettäessä. Siinä on myös Touring-, Sport- ja
ECO®-tilat, joita voidaan käyttää oman ajotyylin
mukaan. Tuloksena on entistä herkempi ja
intuitiivisempi ajokokemus.

iControl® Learning Key®
(opetteluavain)

Ohjelmoitavan opetteluavaimen (Learning Key)
avulla suorituskykyä voidaan rajoittaa kuljettajan
taitotason mukaan.

D-Sea-BeI™-järjestelmä

Yhdistää sarjan resonaattoreita ja tärinää
vaimentavia komponentteja, joiden ansiosta
Sea-Doo®-vesijetit ovat hiljaisimpia vesillä.

Suljettu jäähdytysjärjestelmä

Käyttää jäähdytysnestettä auton jäähdyttimen
tavoin pitämään moottorin ihanteellisessa
lämpötilassa. Pitää myös syövyttävän suolaveden
ja roskat pois moottorista.

OMINAISUUDET
Polytec™

Rungon valmistusmateriaalina on Polytec™,
kierrätettävä ja erittäin kevyt ja kestävä
komposiittimateriaali, joka sisältää polypropeenia
ja pitkiä lasikuituvahvisteita. Materiaali takaa
vesijetin rakennelujuuden myös kuormitettuna
ja mahdollistaa tuotteen rakennetta tukevat
kevyet mutta kestävät osat.

PROPULSIOJÄRJESTELMÄ
iBR® (älykäs jarruja peruutusjärjestelmä)

Vesijettien ensimmäinen ja ainoa, aito
jarrujärjestelmä jo vuodesta 2009 lähtien.
Intuitiivisen ja parannetun, kolmannen sukupolven
iBR®-järjestelmän avulla pysähdyt jopa 48 metriä
aikaisemmin², mikä lisää turvallisuutta. Vain
kahvaa puristamalla. Elektroninen peruutustoiminto
parantaa hallittavuutta ja helpottaa rantautumista.

Juoksupyörä
ruostumatonta terästä

Parempi kiihtyvyys, suurempi huippunopeus ja
vähemmän kavitaatiota.

WAKE-PAKETTI
Nopeusperusteinen Ski-tila

Tämän kehittyneen iControl™-toiminnon avulla
kuljettaja voi säätää kiihdytyksen vesihiihtäjän tai
-lautailijan tason mukaan ja ylläpitää tasaisen
nopeuden. Viisi kiihdytysprofiilia takaa täydelliset
ja tasaiset kiihdytykset.

iControl®

Vesijetin ”aivot”, jotka yhdistävät kaikkien
järjestelmien toiminnan parhaan mahdollisen
ajokokemuksen saavuttamiseksi.

Kolmiasentoinen
teleskooppivetopylväs

Teleskooppivetopylväs mahdollistaa korkeamman
vetopisteen ja on helppo ottaa käyttöön tarvittaessa.
Tukevat käsikahvat ja säilytyspaikka vetonarulle.

Touring-tila/Sport-tila

Valittavana kaksi kaasuvastetta erilaisille
ajotyyleille. Touring-tila on oletusasetus, joka
tarjoaa rauhallisen kiihdytyksen tasaisempaa
ajoa varten – toimii ihanteellisesti matka-ajossa
ja kaksin ajettaessa. Sport-tila on helppo kytkeä
päälle Sport-napista. Sen avulla saadaan aikaan
terävämpi kaasuvaste ja voimakkaampi kiihdytys.

Irrotettava vesilautateline

Helpottaa vesilaudan kuljettamista käyttöpaikalle.

Säädettävä
trimmijärjestelmä (VTS™)

VTS™ säätää keulan kulmaa ja mukauttaa
näin vesijettisi käyttäytymistä ja parantaa
tuntumaa veteen.

ECO®-tila

Tämä iTC™-toiminto määrittää
automaattisesti taloudellisimman tehonkäytön
ja asettaa sopivan käyntinopeuden
polttoaineenkulutuksen optimoimiseksi.

3 hengen istuin

Mukavasti tilaa kolmelle – takana voi istua
kasvot taaksepäin vesiurheiltaessa.

Ylös nostettu polttoaineen
täyttöaukko

Helppo käyttää, estää veden pääsyn sisään
täytön aikana.

Nousuaskelma

Helpottaa ja nopeuttaa vedestä nousemista.

RF D.E.S.S. -avain

Radiotaajuusteknologiaa ja palloistukkarakennetta hyödyntävä, digitaalisesti
koodattu ajonestojärjestelmän (D.E.S.S)
avain tarjoaa kuljettajalle helpon ja nopean
käynnistyksen joka kerta.

Interaktiivinen monitoiminen
digitaalinen tietokeskus

Vakionopeussäädin, Slow-tila, VTS™, polttoaineen
hetkellinen kulutus ja keskikulutus, polttoaineen
määrä, käyntinopeusmittari, nopeusmittari,
tuntimittari, kompassi, kello, Touring-tila, Sporttila, ECO®-tila, F-N-R-ilmaisin ja paljon muuta.

™

Kahvoissa kämmentuki

Uimatason matot, joissa Sea-Doo®-logo

Vakaimet

Eturoiskeohjain

Puskurit

Kaksi tyhjennystulppaa

Laajakulmapeilit

Huuhtelusarja

Jalkatilan matot

Kelluva hätäkatkaisinnaru

Istuinhihna

Käyttäjän opas, opastusvideo ja kirjanen

WAKE-kuviointi

LISÄVARUSTEET
Erillinen vesilautateline
Shock Tube
Syvyysmittari
Merimiessäkki
Säilytyslaatikko
12 V:n ulosotto ja asennussarja
Turvavarustesarja
Pilssipumppusarja
Hiekkasäkkiankkuri
Palosammutin
Kiinni napsautettavat lepuuttajat ja asennussarja
Sea-Doo® Big One -perävaunu
Vesijetin peite
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