
* Elektronisk brems, nøytral og revers.

VIKTIGE FUNKSJONER
• Eksklusivt tilgjengelig i en begrenset periode
• Rotax® 1630 ACE™ – 300-motor
• T3-R™ skrog
• Startkontroll
• Ergolock™ R racingsete
• Hydraulisk styredemper og nydesignet 

styrestamme
• Dobbeltvinklede fotbrønnkiler
• X-flytelegemer
• Teknisk pakke: BRP Audio – premiumsystem og 

7,8" bredt fullfargedisplay, USB-port
• Apex-pakke: Karbonfiber i panser og speilhus.  

Eksklusive fargesett på håndgrep, tepper, 
sømmer, merking, dekaler. Matchende 
passasjersete- og fartøytrekk inkludert

NY – EKSKLUSIV UTGAVE

RXP®-X® RS APEX 300
Den mest eksklusive høyytelses vannscooteren på vannet

2023 PERFORMANCE

 NY Racing Green

KAPASITET 
Personkapasitet   
Vektkapasitet 182 kg
Bensintank 70 L kapasitet
Hanskerom 9,7 L
Frontrom 143 L
Lagringskapasitet – totalt 153,7 L

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 331,8 cm

Bredde 125 cm
Høyde 111 cm

SKROG  
Type T3-R™ skrog
Materiale Glassfiber

ANDRE FUNKSJONER
• iBR – Intelligent Brems & Revers
• Utvidet VTS™ (Variable Trim System)
• RF D.E.S.S.™-nøkkel
• Vanntett telefonrom
• LinQ® festesystem

• Vidvinkelspeil
• Runde håndtak
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform
• Vannskiøye

ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 300
Innsugingssystem Turboladet med ekstern intercooler 
Slagvolum 1630 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS) 
Omvendt system Elektronisk iBR®* 
Drivstofftype 98 oktan
Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control) 
Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument Stor panorama 7,8" bredt LCD-display

Hovedfunksjoner 

• BRP Connect
• Musikk
• Bluetooth- 

tilkobling
• Speedometer 
• Turteller 

• Klokke 
• VTS™
• Drivstofforbruk 
• Drivstoffautonomi
• Hastighetsstatistikk
• Kjøretøytimer

iTC System – modus
• Sportsmodus
• ECO® modus
• Langsom modus

• Fartsregulator
• Startkontroll 

VEKT 
Tørrvekt 354 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 



©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, TM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

RXP®-X® RS APEX 300

Rotax® 1630 ACETM – 300-motor
Rotax 1630 ACE – 300 er den kraftigste Rotax-
motoren noensinne, og gir høy effektivitet og best 
akselerasjon i klassen.

Ergolock™ R-system
En smal seteprofil med dype knelommer og en 
revolusjonerende justerbar sadel som gjør at 
førere kan låse seg fast i maskinen som aldri før.

T3-R™ skrog
En dyp V-konstruksjon som gir overlegen 
håndtering og akselerasjon og et nytt nivå av 
kontroll i høy hastighet.

Eksklusive Apex-egenskaper
Fargesettet Apex er alene om, er komplett med 
fargematchede håndgrep, passasjersete og 
eksklusivt Apex-merket fartøytrekk.

Hydraulisk styredemper og nydesignet 
styrestamme
Den er først i bransjen og omdefinerer 
førerkontroll ved å redusere påvirkning fra vannet; 
skaper en solid og forutsigbar følelse som kan 
justeres etter egne preferanser.  En forsterket 
styrestamme vil tåle høy ytelsesbelastning. 

Karbonfiber-styling 
Panser og speilhus i full karbonfiber kombineres 
med førsteklasses merker, dekaler og fargevalg 
for å gi et fantastisk utseende som matcher dens 
imponerende ytelse.


