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TOW SPORTS

WAKE PRO 230
™

Stabiliteit, vermogen en muziek
voor professionele watersport

WAKE™ pakket
•

Nieuwe brandstoftank van 70 L

•

Skimodus gebaseerd op snelheid

•

LinQ™ intrekbare skipaal

•

Afneembaar wakeboardrek

•

Lage-snelheidsmodus / snelheidsbegrenzer

•

Opstapladder

•

WAKE™ stickersets

•

Premium audiosysteem van BRP

•

Variabel trimsysteem (VTS™)

Malibu Blue
en Neon Yellow

Capaciteit

Rotax® motor

1630 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

95 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 (zonder rek)

Hoogte

114 cm

Displaytype

7,6 inch digitaal display

Hoofdfuncties

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

Romp
Type

ST3 Hull™

Materiaal

Glasvezel

Overige kenmerken
iControl®
ECO modus
®

Ergolock™ standaardzadel
Gesplitst zadel (2 delen)
Lus zitting
Stuurvinnen
VTS (Variabel trimsysteem)
™

Opstapladder
Skisleepoog
RF D.E.S.S.™ sleutel
*Elektronische rem, neutraal en achteruit.

Rechtstreeks toegankelijke opbergruimte
vooraan
Waterdicht telefoonvak

Gewicht

LinQ™ bevestigingssysteem

Drooggewicht

Premium audiosysteem van BRP
Groothoekspiegels
Handgrepen met palmsteunen
Voetmatten
Groot zwemplatform
Verstelbare stuurkolom

367 kg

Garantie
BRP biedt twee jaar beperkte garantie op deze waterscooter.

WAKE™ PRO 230

Kenmerken

Zwemplatform met
geïntegreerd LinQ™ systeem
Exclusief snelmontagesysteem op het grootste
zwemplatform in de sector, waarmee accessoires
makkelijk kunnen worden geïnstalleerd.1

Wakeboard-rek
Om wakeboards vlot te transporteren.3

LinQ™ intrekbare skipaal
Eerste door de fabrikant geïnstalleerd, echt
waterdicht Bluetooth‡ audiosysteem in de sector.2

Skimodus
Met vijf vooraf ingestelde acceleratieprofielen wordt
vlot vertrekken en een gelijkmatige snelheid
aanhouden kinderspel.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ™, ® en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen.
In de V.S. worden de producten gedistribueerd door BRP US Inc. In het kader van zijn beleid van voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op eender welk moment
specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit enige verplichting inhoudt. Gedrukt in Canada. † Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk dat
eigendom is van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van dergelijke merken door BRP gebeurt onder licentie. 1 Koord niet inbegrepen. 2 GTX Limited 300 afgebeeld. 3 Wakeboard niet inbegrepen.

Een snel te installeren intrekbare skipaal die kan
worden opgeborgen wanneer hij niet wordt gebruikt.
Voorzien van handgrepen voor de spotter en
bergruimte voor de lijn.

ST3 Hull™
Een innovatieve romp die de norm is voor
bestuurbaarheid in woelig water, stabiliteit en
prestaties op het water.

