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PERFORMANCE

NIEUW

GTR

™

230

Basispakket
•

Premium audiosysteem van BRP
(accessoire)

•

LinQ™ bevestigingssysteem

•

Waterdicht telefoonvak

•

Grote bergruimte vooraan

•

Variabel trimsysteem (VTS™)

•

L age-snelheidsmodus /
snelheidsbegrenzer

•

Eclipse Black
en Neon Yellow

Ergolock™ standaardzadel

Capaciteit

Rotax® motor

1630 ACE Supercharged

Aantal personen

Inlaatsysteem

Met compressor en externe intercooler

Draagvermogen

272 kg

Cilinderinhoud

1630 cc

Brandstoftankinhoud

60 L

Koeling

Gesloten koelsysteem (CLCS)

Handschoenenvak
Bergvak vooraan

8,8 L
152 L

Achteruitvaarsysteem

Elektronische iBR®*

Brandstoftype

95 octaan

Opbergruimte - totaal

160,8 L

Gassysteem

iTC™ systeem (Intelligent Throttle Control)

Uitlaatsysteem

D-Sea-BeI™ systeem

Afmetingen

Meter

Lengte (bumper tot bumper) 331,8 cm
Breedte

125 cm

Hoogte

113,7 cm

Displaytype

4,5 inch digitaal display

Hoofdfuncties

Snelheidsmeter
Toerenteller
Klok
VTS™ weergave
Draaiurenweergave
Sportmodus
ECO®-modus
Lage-snelheidsmodus
Snelheidsbegrenzer

Romp
Type

NIEUWE GTI™ romp

Materiaal

Polytec GEN 2
™

Overige kenmerken
iControl®
ECO® modus
Ergolock™ standaardzadel
Gesplitst zadel (2 delen)
Lus zitting
VTS™ (Variabel trimsysteem)
Sleephaak
RF D.E.S.S.™ sleutel
*Elektronische rem, neutraal en achteruit.

Waterdicht vak voor telefoon
LinQ™ bevestigingssysteem
Premium audiosysteem van BRP
(accessoire)
Groothoekspiegels
Handgrepen met palmsteunen
Voetmatten
Groot zwemplatform

Gewicht
Drooggewicht

351 kg

Garantie
BRP biedt twee jaar beperkte garantie op deze waterscooter.

GTR™ 230

Prominente kenmerken

Rotax® 1630 ACE
Supercharged™- 230 motor 1
Deze krachtige motor is standaard voorzien van een
compressor en externe intercooler. De motor is
geoptimaliseerd voor gebruik met brandstof met
octaangetal 95, wat lagere brandstofkosten oplevert.

Premium audiosysteem van
BRP (accessoire)
Met snelle instellingen, geactiveerd met het stuur,
zodat bestuurders de perfecte trim voor diverse
omstandigheden kunnen vinden.

Eerste door de fabrikant geïnstalleerd, echt
waterdicht Bluetooth‡ audiosysteem in de sector.

Grote bergruimte vooraan
Exclusief snelmontagesysteem op een groot
zwemplatform waarmee accessoires voor opbergen
makkelijk kunnen worden geïnstalleerd.

Het uitermate robuuste, krasvrije Polytec GEN 2
materiaal is specifiek ontworpen voor recreatieve
bestuurders en reduceert het totaalgewicht, voor meer
efficiëntie.
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1
1630 ACE - 300 motor afgebeeld.

Maar liefst 152 liter afgesloten opbergruimte waar
bestuurders hun spullen veilig in kunnen opbergen
tijdens de rit.

