ПРЕС-РЕЛІЗ
Веселий, стійкий і ще більш повороткий:
новий Sea-Doo GTI

Гідроцикл Sea-Doo GTI SE 170 2020 м.р. – створений як для новачків, так і для досвідчених
гідроциклістів – пропонує неймовірні веселощі, стійкість і повороткість у сегменті для активного
відпочинку. © BRP 2019

Лас-Вегас, Невада, 10 вересня 2019 р. - BRP (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) зміцнює своє
лідерство в світі гідроциклів завдяки постійним інноваціям, спрямованим на покращення
вражень, які отримують гідроціклісти. Для 2020 року це означає вихід на ринок ще більшої
кількості моделей на новій революційній платформі Sea-Doo. Платформа являє собою свого
роду вітальню на воді, де передбачено більше місця для відпочинку та насолоди їздою. Вона
також широко визнана галузевим стандартом стійкості й керованості, і все це за відмінною
ціною.
«Люди отримували виключно позитивні відгуки про нову платформу Sea-Doo з тих пір, як вона
була представлена в 2018 році, і ми із захопленням оголошуємо, що тепер ця платформа
присутня ще на більшій кількості моделей, - заявив Бернард Гай (Bernard Guy), старший віцепрезидент з глобальної стратегії розвитку продукції BRP. - Ми зробили стрибок і вирішили, що
без будь-яких винятків і вперше революційна технологія буде доступна на всіх гідроциклах
Sea-Doo GTI. Відтепер кожен може відчути вершину комфорту і стійкості на гідроциклі,
придбаному за найкращою ціною».
Детальніше ↓↓↓
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Удосконалена платформа починається з палуби, яка передбачає різні конфігурації,
включаючи знімне пасажирське сидіння для розширення майданчика для відпочинку. На
платформі також встановлена повністю інтегрована високоякісна аудіосистема Bluetooth
(допоміжне обладнання на всіх моделях), щоб люди на борту могли насолоджуватися своїми
улюбленими композиціями, живучи «життям Sea-Doo».
Розширено простір для зберігання речей, щоб водії могли брати з собою все, що потрібно для
улюблених занять на воді. Для цього були значно збільшені в розмірах головне відділення і
бардачок, а також водонепроникне відділення для телефону. Нова платформа також
оснащена інноваційною системою кріплення LinQ, яка відтепер встановлюється на всіх
моделях Sea-Doo. Система забезпечує просте й легке кріплення і зняття допоміжного
обладнання - від холодильників і знімних ящиків до лижних пілонів.
Щоб водії могли дістатися до свого улюбленого місця вчасно, кілька моделей з новою
платформою тепер оснащені НОВИМ двигуном Rotax 1630 HO ACE. Новий двигун розвиває
прискорення з нуля до 80 км на годину більше ніж на 20% швидше, ніж на деяких моделях, а
його оптимізована система згоряння забезпечує кращу в галузі економію палива.
Всі моделі Sea-Doo з новою платформою також оснащені ексклюзивною системою ErgoLock,
яка дозволяє водіям сідати в гідроцикл, а не на гідроцикл, набуваючи впевненості в собі і
повний контроль над транспортним засобом. А інтелектуальна система гальмування та
реверсу (iBR), вже третього покоління, забезпечує поліпшену керованість в обмеженому
просторі і скорочує гальмівний шлях більше, ніж будь-коли.
Повний перелік усіх моделей з новою платформою Sea-Doo, а також повний огляд всієї лінійки
Sea-Doo 2020 модельного року ви знайдете на сайті www.Sea-Doo.com. Слідкуйте за
новинками Sea-Doo в Facebook, Twitter та Instagram.
Про компанію BRP
BRP є світовим лідером в області виробництва техніки для активного відпочинку, рушійних
установок і човнів, маючи за плечима вже більше 75 років інженерної винахідливості і
посиленої орієнтованості на споживача. Портфель її провідної в галузі і особливої продукції
включає снігоходи Ski-Doo і Lynx, гідроцикли Sea-Doo, мотовсюдиходи і квадроцикли Can-Am
та човни Alumacraft, Manitou і Telwater, суднові рушійні системи Evinrude і Rotax, а також
двигуни Rotax для картів, мотоциклів і приватних літаків. BRP доповнює лінійки своїх виробів
спеціальними деталями, аксесуарами та одягом для підвищення якості та комфорту їзди на
своїх транспортних засобах. Маючи річний обсяг продажів 5,2 млрд. Канадських доларів в
більш ніж 120 країнах, компанія налічує близько 12 500 спвіробітників, що працюють на її
підприємствах по всьому світу.
https://brp-world.com/ua/
https://www.brp.ua/
Логотипи Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Telwater та BRP є торговими
марками компанії Bombardier Recreational Products Inc. Або її дочірніх компаній. Решта торгових марок є власністю
їх власників.

