
 Premium Triple Black

*Elektronisk broms, neutral och back. 

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 1630 ACE™ – 300 motor
• ST3-skrov™
• Startkontroll
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• Ergolock tvådelat racingsäte
• Justerbart styre
• Fullängds vinklade fotstöd
• X-sponsoner
• Tech-paket (tillval): BRP Audio 

premiumljudsystem och USB-port

2023 PERFORMANCE

 Millennium Yellow

ROTAX®-MOTOR  1630 ACE™ – 300

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 
Stor 7,8 tums LCD-panoramadisplay
tillval (m. ljud)
7,6 tums digital display (utan ljud)

Huvudfunktioner 

• BRP Connect
• Musik
• Väder
• Bluetooth-anslutning
• Hastighetsmätare 
• Varvtal 

• Klocka 
• VTSTM

• Bränsleförbrukning 
• Bränsleautonomi
• Hastighetsstatistik
• Timräknare

iTC-systemläge
• Sportläge
• ECO®-läge
• Låghastighetsläge

• Farthållare
• Startkontroll 

VIKT 
Torrvikt 829 lb/376 kg

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

RXT®-X® RS 300
Vattenskotern med  
ultimata offshore-prestanda.

KAPACITET 
Sittplatser   

Viktkapacitet 600 lb/272 kg

Bränslekapacitet 18,5 US gal/70 l

Handskfack  0,8 US gal/2,9 l

Främre förvaringslåda  25,3 US gal/96 l

Lagringskapacitet – Total 26,1 US gal/98,9 l

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 135,9 tum/345,1 cm 

Bredd 49,4 tum/125,5 cm

Längd 45,2 tum/114,7 cm

SKROV  
Typ ST3-skrov™

Material Glasfiber

FLER EGENSKAPER
• Sätesrem
• iBR – intelligent broms- och 

backsystem
• Utökat VTS™ (variabelt trimsystem)
• RF D.E.S.S.™-nyckel
• Vattentätt telefonfack
• LinQ®-fästsystem

• Knäskydd
• Vidvinkelspeglar
• Handtag med stöd för handflatan
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform
• Dragögla för vattenskidåkning
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VIKTIGASTE FUNKTIONER

RXT®-X® RS 300

ROTAX® 1630 ACE™ – 300 motor
Rotax 1630® ACE™ – 300 är den mest kraftfulla 
Rotax-motorn någonsin, med hög effektivitet och 
acceleration som är den bästa i sin klass.

7,8 tums bred fullfärgsdisplay
Fullfärgsdisplay med överlägsen visibilitet 
och en ny nivå av funktion. Bluetooth-† och 
smarttelefonintegrering ger tillgång till musik, 
väder, navigering och mer. 

Ergolock™-system
Ett smalt säte med djupa knäskydd gör att föraren 
kan sitta naturligt och använda den nedre delen av 
kroppen för ökad kontroll.

iDF – Intelligent skräpfritt system 
Ett innovativt system, branschens första, som gör 
att du kan lösgöra pumpen från alger och skräp 
med intuitiva kontroller från styret. 

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

ST3-skrov™
Ett innovativt skrov som sätter riktmärket 
för körning i grov sjö, stabilitet och offshore-
prestanda.


