GTX† LIMITED 300
Standarden for
luksuriøs touring.

VIKTIGE FUNKSJONER
• BRP Audio – Premium-system
• NYHET stort 7,8'' vidvinkel LCD
fargepanoramadisplay

• NYHET iDF (Intelligent Debris-Free Pump-system)
• Ergolock touring sete med kneputer
• Stor badeplattform med
LinQ™ festesystem

• Oppbevaring foran med direkte tilgang
• Limited-pakke: USB-port, vannscooterdeksel,
oppbevaringsrominnredning,
ekkolodd og mer.

 Liquid Grey Metallic & Beach Blue

KAPASITET

ROTAX® MOTOR

1630 ACE™ – 300

Passasjerkapasitet

Innsugingssystem

Turboladet med ekstern intercooler

Vektkapasitet

272 kg

Slagvolum

1630 cm3

Drivstoffkapasitet

70 l

Kjøling

Lukket kjølesystem (CLCS)

Hanskerom

2,9 l

Omvendt system

Elektronisk iBR®*

Frontrom

96 l

Drivstofftype

98 oktan

Oppbevaringskapasitet –
totalt

98,9 l

Gassystem

iTC™-system (Intelligent Throttle Control)

Eksossystem

D-Sea-BeI™ system

MÅL
Lengde (fra støtfanger
til støtfanger)

345,1 cm

Bredde

125,5 cm

Høyde

113,8 cm

INSTRUMENT

SKROG
Type

ST3 Hull™

Materiale

Glassfiber

ANDRE FUNKSJONER
• iControl
• Setestropp
• Trimplan
• Ombordstigningsstige
• Vannskiøye
• Vanntett telefonrom
®

Type instrument

NYHET stort 7,8'' vidvinkel LCD
fargepanoramadisplay (standard)

Hovedfunksjoner

• Speedometer
• Turteller
• Klokke
• Drivstoffautonomi
Avstand og Tid
til tom

• Vanntemperatur
• Ekkolodd
• Toppfart og
gjennomsnittsfart
• Driftstimedisplay
• VTS™ display

iTC System – modus

• Sportsmodus
• ECO® modus

• Langsom modus
• Fartsregulator

VEKT
• RF D.E.S.S.™ nøkkel
• LinQ™ festesystem
• Vidvinkelspeil
• Håndtak med håndstøtter
• Fotbrønntepper
• Tiltstyring

Tørrvekt

385 kg

GARANTI
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i to år.

* Elektronisk brems, nøytral og revers.
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ET BRP-MERKE

