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PERFORMANCE

RXT-X RS 300

Waterscooter met ultieme prestaties

X Package
•

Premium audiosysteem van BRP

(Standaard bij de kleur Premium / Accessoire bij de
kleuren California Green Metallic en Zwart)

Nieuwe brandstoftank van 70 L
Launch-control
• Uitgebreid variabel trimsysteem (VTS™)
• Lage-snelheidsmodus / snelheidsbegrenzer
• Gekantelde, verlengde voetsteunen
• Zachte kniebeschermer
• X-Sponsons
• Zwemplatform met Y-patroon
• Meterfunctie
• Waterdicht telefoonvak
• Rechtstreeks toegankelijke bergruimte vooraan
• Exclusieve kleuren
•
•

California Green
Metallic en Zwart
Premium Eclipse Black
en Lava Red

Capaciteit

Rotax® motor

1630 HO ACE™ Supercharged

Aantal personen

Inlaatsysteem

Met compressor en externe intercooler

Draagvermogen

272 kg

Cilinderinhoud

1630 cc

Brandstoftankinhoud

70 L

Koeling

Gesloten koelsysteem (CLCS)

Handschoenenvak
Bergvak vooraan

2,9 L
96 L

Achteruitvaarsysteem

Elektronische iBR®*

Brandstoftype

98 octaan

Opbergruimte - totaal

98,9 L

Gassysteem

iTC™ systeem (Intelligent Throttle Control)

Afmetingen

Uitlaatsysteem

D-Sea-BeI™ systeem

Lengte (bumper tot bumper) 345,1 cm

Meter

Breedte

125,5 cm

Displaytype

7,6 inch digitaal display

Hoogte

114,7 cm

Hoofdfuncties

Snelheidsmeter
Toerenteller
Klok
VTS™ weergave
Topsnelheid en gemiddelde snelheid
Draaiurenweergave
Launch-control
Sportmodus
ECO®-modus
Lage-snelheidsmodus
Snelheidsbegrenzer

Romp
Type

ST3 Hull™

Materiaal

Glasvezel

Overige kenmerken
iControl®
ECO® modus
Ergolock™ racezadel
Gesplitst zadel (2 delen)
Ergolock™ systeem
Lus zitting
Stuurvinnen
Uitgebreid VTS™ (Variabel trimsysteem)
Launch-control
Skisleepoog
RF D.E.S.S.™ sleutel
*Elektronische rem, neutraal en achteruit.

Rechtstreeks toegankelijke opbergruimte
vooraan
Waterdicht vak voor telefoon
LinQ™ bevestigingssysteem
Premium audiosysteem van BRP
(Standaard bij de kleur Premium /
Accessoire bij de kleuren California Green
Metallic en Zwart)
Groothoekspiegels
Handgrepen met palmsteunen
Voetmatten
Groot zwemplatform
Verstelbare stuurkolom

Gewicht
Drooggewicht

376 kg

Garantie
BRP biedt twee jaar beperkte garantie op deze waterscooter.

RXT-X RS 300

Prominente kenmerken

Premium audiosysteem van
BRP (Standaard bij de kleur Premium /
Accessoire bij de kleur California Green
Metallic en Zwart)

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

ST3 Hull

™

Een innovatieve romp die de norm is voor
bestuurbaarheid in woelig water, stabiliteit en
prestaties op het water.

Ergolock™ systeem
Zadel met smal profiel en diepe knieruimtes, wat
voor een natuurlijke zithouding zorgt, met gebruik
van de beenspieren om zich beter vast te houden aan
de waterscooter voor meer controle.

Rechtstreeks toegankelijke
bergruimte vooraan
Grote bergruimte vooraan die vlot toegankelijk is
terwijl je zit.1
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X-Sponsons
Op de racewereld geïnspireerde X-Sponsons voor
betere prestaties in bochten.

Rotax® 1630 HO ACE™
Supercharged motor
De Rotax® 1630 HO ACE™ Supercharged is de
krachtigste Rotax® motor ooit, die uiterst efficiënt is
en de beste acceleratie in zijn klasse biedt.

