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GTX† LIMITED 300
Standarden för  
lyxig touring.

NYCKELFUNKTIONER
• BRP Audio – premiumljudsystem

• NYHET stor 7,8 tum bred  
LCD-panoramafärgdisplay

• NYTT iDF Intelligent skräpfritt pumpsystem

• Ergolock touringsäte med knäskydd

• Stor badplattform med  
LinQ™-fästsystem

• Främre förvaring med direktåtkomst

• Limited-paket: USB-port, kapell för  
vattenskoter, förvaringsfackavdelare,  
ekolod med mera. 

ROTAX®-MOTOR  1630 ACE™ – 300 

Insugssystem Kompressormatad med extern intercooler 

Cylindervolym 1 630 cc 

Kylning Slutet kylsystem 

Backningssystem Elektroniskt iBR®* 

Bränsletyp 98 oktan

Gassystem iTC™-system (Intelligent Throttle Control) 

Avgassystem D-Sea-BeI™-system

MÄTARE 

Typ av mätare NYHET stor 7,8 tum bred LCD-
panoramafärgdisplay (standard)

Huvudfunktioner 

• Hastighetsmätare 
• Varvtal 
• Klocka 
• Bränsleautonomiav-

stånd och  
tid till tom tank

• Vattentemperatur 
• Ekolod
• Topp- och  

medelhastighet
• Timräknare
• VTS™-display 

iTC-systemläge • Sportläge
• ECO®-läge

• Låghastighetsläge
• Farthållare

VIKT 
Torrvikt 385 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i två år för vattenskotern. 

KAPACITET 
Sittplatser   

Viktkapacitet 272 kg 

Bränslekapacitet 70 L 

Handskfack 2,9 L 

Främre förvaringslåda 96 L 

Förvaringsvolym totalt 98,9 L 

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 345,1 cm 

Bredd 125,5 cm

Höjd 113,8 cm

SKROV  
Typ ST3 Hull™ 

Material Glasfiber 

FLER EGENSKAPER
• iControl® 
• Sätesrem
• Trimroder
• Ombordstigningsstege
• Dragögla för vattenskidåkning
• Vattentätt telefonfack

• RF D.E.S.S.™-nyckel
• LinQ™-fästsystem 
• Vidvinkelspeglar
• Handtag med stöd för handflatan
• Mattor i fotutrymme
• Justerbart styre


