
Місткість
Кількість місць
Вантажність 272 кг

Ємність паливного бака 60 л

Речовий бокс
Передній багажний відсік

3 л
100 л

Місткість багажних 
відділень - загальна 103 л

Розміри
Довжина 345 см
Ширина 126 см
Висота 114 см

Корпус
Тип Корпус ST3
Матеріал Скловолокно

Інші характеристики

Двигун Rotax 1630 ACE

Модель GTX LTD 300

Потужність 300 к.с.

Система впуску З наддувом і зовнішнім проміжним 
охолоджувачем

Робочий об’єм 1630 см3

Охолодження Замкнена система охолодження (CLCS)
Система реверсу Електронна система iBR*

Тип палива АІ-98 - мінімум
АІ-101 - рекомендоване

Система дроселя iTC (система інтелектуального керування 
дроселем)

Система випуску Система шумозниження D-Sea-BeI

Приладова панель
Тип приладової панелі Цифрова, з дисплеєм 7,6 дюймів завширшки
Основні функції Спідометр

Покажчик обертів/хвилину
Годинник

Індикатор системи VTS
Покажчик температури води

Глибиномір
Лічильник мотогодин

Індикатор спортивного режиму
Індикатор економічного (ECO) режиму

Індикатор режиму повільного руху
Індикатор обмежувача швидкості

Вага
Суха вага 385 кг

Гарантія
24 (двадцять чотири) місяці для особистого використання
4 (чотири) місяці для комерційного / прокатного використання

Система інтелектуального 
управління iControl
Режим економії палива ECO
Сидіння ступінчастої конструкції
Рознімне (2-секційне) сидіння
Система Ergolock
Ремені сидіння
Транцеві пластини
Високоефективна система 
диферентування (VTS)
Підніжка для підняття на борт
Вушко для буксирного каната
Протиугінна система D.E.S.S. з РЧ 
ключем

Передній (носовий) багажний відсік 
із можливістю безпосереднього 
доступу
Водонепроникний кофр для 
телефону
Система швидкого кріплення 
допоміжного приладдя LinQ
Аудіосистема BRP преміум-класу
Ширококутні дзеркала
Рукоятки керма з упором для руки
Килимки в нішах для ніг
Велика платформа для стрибків у 
воду
USB-підзаряджувач
Кермо з регулюванням кута нахилу

Конфігурація LIMITED
•  Аудіосистема BRP преміум-класу
•  USB-порт
•  М'які накладки для колін
•  Водонепроникна сумка
•  Набір засобів безпеки
•  Органайзер багажного відсіку
•  Чохол для гідроциклів
•  Додаткові функції приладової панелі
•  Ексклюзивні варіанти забарвлення

* Система електронного керування гальмами, нейтраллю та реверсом.

GTX LIMITED 300
2019
ПРОГУЛЯНКОВІ
"Золотий" стандарт функціональних характеристик для прогулянкового використання

"Металік рідке срібло" та "коричневий гнідий"
(Liquid Grey Metallic and Equestrian Brown)



Водонепроникний та ударостійкий кофр, 
розроблений спеціально для захисту телефону 
від ушкоджень.

Велике переднє багажне відділення з 
безпосереднім доступом, яке легко відкривається 
без необхідності підводитись зі свого місця.

Інноваційний корпус, який встановлює новий 
стандарт керованості в бурхливих водах, стійкості 
та ходових якостей у відкритому морі.

Перша в галузі аудіосистема повністю 
водонепроникної конструкції заводської 
установки з підтримкою технології Bluetooth.

Включає всі речі першої необхідності, як-от: 
водонепроникну сумку, набір засобів безпеки, 
чохол для гідроцикла та багато іншого.

Елементи ексклюзивної системи швидкого 
кріплення допоміжного приладдя на найбільшій в 
галузі платформі для стрибків у воду 
забезпечують легке встановлення аксесуарів для 
зберігання й перевезення різноманітних речей

GTX LIMITED 300

Характерні властивості

Передній (носовий) багажний відсік 
із можливістю безпосереднього 

доступу Аудіосистема BRP преміум-класу

Платформа для стрибків у воду з 
вбудованими точками кріплення 

системи LinQ

Ексклюзивне приладдя 
конфігурації LimitedКорпус ST3

Водонепроникний кофр для 
телефону

WWW.BRP.UA


