
* Elektronisk brems, nøytral og revers.
**Er kanskje ikke tilgjengelig på kjøpstidspunktet. Ta kontakt med forhandleren. 

GTX™ 170 / 230
Komfort, kontroll og kraft er alltid god stil.

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 170/230    
• ST3-skrog™  
• iDF – Intelligent Debris Free pumpesystem 

(tilleggsutstyr på 230)
• BRP Audio - Premium System  

(tilleggsutstyr på 230)
• iBR® - Intelligent brems og revers
• VTS™ (Variabelt trimsystem)
• LinQ® festesystem
• Bordingsstige
• Oppbevaring foran med direkte tilgang
• Vanntett telefonrom

2023 TOURING

  Eclipse Black & Orange Crush 

KAPASITET 
Personkapasitet   

Vektkapasitet 272 kg 

Bensintank 70 L 

Hanskerom 2,9 L 

Frontrom 96 L 

Lagringskapasitet – totalt 98,9 L 

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 345,1 cm 

Bredde 125,5 cm

Høyde 113,8 cm

SKROG  
Type ST3-skrog™ 

Materiale Glassfiber 

ANDRE FUNKSJONER
• Ergolock™ todelt sete m/steget 

design
• Setestropp
• RF D.E.S.S.™ nøkkel**
• Vidvinkelspeil

• Håndtak med håndstøtte
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform
• Tiltstyring
• Vannskiøye

ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 170 1630 ACE™ – 230

Modell  GTX† 170 GTX† 230

Innsugingssystem Naturlig 
aspirert 

Turboladet med ekstern 
intercooler

Slagvolum 1630 cm3 

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS) 

Reverssystem Elektronisk iBR®*

Drivstofftype 95 oktan

Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control) 

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument 7,6" bredt digitalt display

Hovedfunksjoner 

• Speedometer
• Turteller
• Klokke
• VTS™

• Drivstofforbruk
• Drivstoffautonomi
• Kjøretøytimer

iTC System – modus • Sportsmodus
• ECO® modus

• Langsom modus
• Fartsregulator

VEKT 
Tørrvekt 352 kg 367 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 



1 Større innredning til oppbevaringsrom foran er ikke inkludert.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, ™ 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

GTXTM 170 / 230 

Oppbevaring foran med direkte tilgang
Stor oppbevaringsplass foran som er er lett 
tilgjengelig fra sitteposisjon.1

iDF – Intelligent Debris-Free 
pumpesystem (tilleggsutstyr) 
Et innovativt system, det første i bransjen, 
som lar deg fjerne ugress og rusk med intuitiv 
styreaktivert betjening. 

ST3-skrog™
Et innovativt skrog som setter standarden for 
bølgemestring, stabilitet og kjøreegenskaper 
offshore.

Badeplattform med integrert LinQ-
system
Eksklusivt hurtigfestesystem på den største 
badeplattformen i bransjen gjør det enkelt å 
installere oppbevaringsutstyr.

BRP Audio – Premium System  
(ekstrautstyr på 230)  
Bransjens første fabrikkmonterte, helt vanntette 
Bluetooth‡-lydanlegg.


