
ROTAX®-MOTOR  1630 ACE™ – 230

Insugssystem Kompressormatad med extern laddkylare

Cylindervolym 1 630 cc

Kylning Slutet kylsystem (CLCS)

Backningssystem Elektroniskt iBR®*

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control)

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare 4,5 tums digital display

Huvudfunktioner 
• Hastighetsmätare
• Varvtal
• Klocka

• VTSTM

• Bränsleautonomi
• Timräknare

iTC-systemläge • Sportläge 
• ECO®-läge 

• Låghastighetsläge 
• Farthållare 

VIKT 
Torrvikt 774 lb/351 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

*Elektronisk broms, neutral och back.

GTRTM 230
Tillgänglig kraft  
och prestanda.

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 1630 ACETM – 230                  
• GTITM-skrov
• BRP Audio premiumljudsystem (tillval)
• Variabelt trimsystem (VTSTM) 
• Stor främre förvaring
• Vattentätt telefonfack
• LinQ®-fästsystem

 Millennium Yellow

2023 PERFORMANCE

KAPACITET 
Sittplatser   

Viktkapacitet 600 lb/272 kg

Bränslekapacitet 15,9 US gal/60 l

Handskfack 2,3 US gal/8,8 l

Främre förvaringslåda 40,2 US gal/152 l

Lagringskapacitet – Total 42,5 US gal/160,8 l

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 130,6 tum/331,8 cm

Bredd 49,2 tum/125 cm

Längd 44,8 tum/113,7 cm

SKROV  
Typ GTI™-skrov

Material Polytec™ Gen 2

FLER EGENSKAPER
• ErgolockTM tvådelat touringsäte
• Sätesrem
• iBR – intelligent broms- och 

backsystem
• RF D.E.S.S.™-nyckel
• Vidvinkelspeglar

• Handtag med stöd för handflatan
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform
• Dragkrok
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rätten att när som helst dra in eller ändra specifikationer, priser, utförande, egenskaper, modeller eller utrustning utan att därmed åta sig några skyldigheter. †Garmin är ett varumärke tillhörande Garmin Ltd. eller dess 
dotterföretag. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

ROTAX® 1630 ACE™ – 230 motor
Denna kraftfulla motor har kompressormatning 
och en extern laddkylare som standard. Den är 
optimerad för reguljärt bränsle, vilket reducerar 
bränslekostnaderna.

Badplattform med inbyggt LinQ-system
Exklusivt snabbmonteringssystem på en 
stor badplattform gör det lätt att installera 
förvaringstillbehör.

BRP Audio premiumljudsystem (tillval)
Branschens första tillverkarinstallerade fullt 
vattentäta Bluetooth‡-ljudsystem.

GTITM-skrov
Detta V-formade skrov ger en stabil, njutbar 
tur i varierande sjöförhållanden. Säker, pålitlig 
manövrering men otroligt lekfull att köra när du 
så önskar.

Stor främre förvaring
Tack vare ett tätt förvaringsutrymme på hela 
150 liter (40 US gal) kan åkarna förvara sina 
ägodelar säkert under turen.        

VTS™ (variabelt trimsystem)
Ger styraktiverade inställningar så att förare lätt 
kan hitta den perfekta trimningen för varierande 
förhållanden.

GTRTM 230


