
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 Stor 7,8 tums LCD-panoramadisplay

Huvudfunktioner 

• BRP Connect
• Musik 
• Väder
• Bluetooth† 

anslutningsmöjlighet
• Hastighetsmätare
• Varvtal

• Klocka
• VTSTM

• Bränsleförbrukning
• Bränsleautonomi
• Vattentemperatur
• Timräknare

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

• Farthållare 
• Skidläge

VIKT 
Torrvikt 816 lb/370 kg

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

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 (utan fäste)

Längd 44,8 tum/114 cm

SKROV  
Typ ST3-skrov™

Material Glasfiber

FLER EGENSKAPER
• ErgolockTM tvådelat säte 
• Sätesrem
• VTS™ – variabelt trimsystem
• RF D.E.S.S.™-nyckel**
• LinQ-fästsystem
• Vidvinkelspeglar

• Handtag med stöd för handflatan
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform med matta
• Justerbart styre
• Dragögla för vattenskidåkning

*Elektronisk broms, neutral och back.  
**Eventuellt inte tillgänglig vid köptillfället. Kontrollera med återförsäljaren.  
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 Neo Mint

WAKETM PRO 230
Stabilitet, kraft och musik  
för att dra som ett proffs. 

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 1630 ACETM – 230
• ST3-skrovTM

• Tech-paket: BRP Audio premiumljudsystem, 
7,8 tums fullfärgsdisplay och USB-port

• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• iBR® – intelligent broms- och backsystem
• Vattentätt telefonfack
• Främre förvaring med direktåtkomst
• Ombordstigningsstege
• Wake-paket: LinQ® indragningsbar skidstång, 

hastighetsbaserat skidläge, borttagbart 
wakeboardfäste, Wake-grafik



©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. Alla produktjämförelser, 
bransch- och marknadsuttalanden avser nya vattenskotrar med säten och 4-taktsmotorer. Vattenskotrarnas prestanda kan variera beroende på bland annat allmänna omgivningsförhållanden, temperatur, höjd över havet, 
förarens skicklighet samt förares/passagerares vikt. Testning av konkurrenters modeller utförs under identiska förhållanden. I enlighet med sitt fortlöpande produktkvalitets- och innovationsåtagande förbehåller sig BRP 
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.

Wakeboardfäste
För praktisk förvaring och transport av en 
wakeboard.1

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. 

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

Indragningsbar skidstång från LinQ
En snabbmonterad skidstång som dras in och är 
ur vägen när den inte används. Med handtag för 
observatören och förvaring för linan.

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

WAKETM PRO 230

1 Wakeboard och lina ingår inte.


