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GTX† LIMITED 300
De standaard voor  
touring in alle luxe.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• BRP Audio - premium systeem

• NIEUW groot panoramisch 7,8 inch breed  
lcd-kleurenscherm

• NIEUW iDF Intelligent Debris Free pompsysteem

• Ergolock touringzadel met kniesteunen

• Groot zwemplatform met  
LinQ™ bevestigingssysteem

• Rechtstreeks toegankelijke bergruimte vooraan

• Limited pakket: USB-poort,  
waterscooterhoes, organizer voor  
bergruimte, dieptemeter en meer. 

ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ - 300 

Inlaatsysteem Met compressor en externe intercooler 

Cilinderinhoud 1.630 cc 

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS) 

Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR®* 

Brandstoftype Octaan 98

Gassysteem iTC™ (Intelligent Throttle Control) systeem 

Uitlaatsysteem D-Sea-BeI™ systeem

METER 

Displaytype NIEUW groot panoramisch 7,8 inch breed lcd-
kleurenscherm (standaard)

Hoofdfuncties 

• Snelheidsmeter 
• Toerenteller 
• Klok 
• Brandstofautonomie 

afstand en tijd  
met resterende 
brandstof

• Watertemperatuur 
• Dieptemeter
• Topsnelheid en  

gemiddelde snelheid
• Draaiurenweergave
• VTS™ weergave 

iTC-systeem - modus • Sportmodus
• ECO® modus

• Lage-snelheidsmodus
• Snelheidsbegrenzer

GEWICHT 
Drooggewicht 385 kg

GARANTIE 
BRP biedt twee jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

CAPACITEIT 
Aantal personen   

Draagvermogen 272 kg 

Brandstoftankinhoud 70 L 

Handschoenenvak 2,9 L 

Bergvak vooraan 96 L 

Bergruimte - totaal 98,9 L 

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot bumper) 345,1 cm 

Breedte 125,5 cm

Hoogte 113,8 cm

ROMP  
Type ST3 Hull™ 

Materiaal Glasvezel 

OVERIGE UITRUSTING
• iControl® 
• Zadel met riem
• Stuurvinnen
• Opstapladder
• Skisleepoog
• Waterdicht telefoonvak

• RF D.E.S.S.™ sleutel
• LinQ™ bevestigingssysteem 
• Breedhoekspiegels
• Handgreep met palmsteun
• Voetmatten
• In hoogte verstelbare stuurkolom


