
Kapacitet

Sittplatser

Viktkapacitet 272 kg

Bränslekapacitet 70 L

Handskfack
Främre förvaringslåda

2,9 L
96 L

Förvaringsvolym totalt 98,9 L

Mått

Längd 345,1 cm 

Bredd 125,5 cm

Höjd 113,8 cm

Skrov

Typ ST3 Hull™

Material Glasfiber

Fler egenskaper

Rotax®-motor 1630 HO ACE™ med  
kompressormatning

Modell GTX LTD 300

Insugssystem Kompressormatad med extern intercooler

Cylindervolym 1630 cc

Kylning Slutet kylsystem

Backningssystem Elektroniskt iBR®*

Bränsletyp 98 oktan

Gassystem iTC™-system (Intelligent Throttle Control)

Avgassystem D-Sea-BeI™-system

Mätare

Typ av mätare 7,6'' bred digital display

Huvudfunktioner

Hastighetsmätare
Varvtal
Klocka

VTS™-display
Bränsleautonomiavstånd och Tid till tom tank

Vattentemperatur
Ekolod

Topp- och medelhastighet 
Timräknare
Sportläge
ECO®-läge

Låghastighetsläge
Farthållare

Vikt 1630 HO ACE™ med  
kompressormatning

Torrvikt 385 kg

Garanti

BRP:s begränsade garanti gäller i två år för vattenskotern.

Liquid Grey Metallic  
och Beach Blue Metallic 

iControl®

ECO®-läge 

Ergolock™-säte med trappformad design

Delat säte (2 delar)

Sätesrem

Trimplan

VTS™ (variabelt trimsystem)

Ombordstigningsstege

Dragögla för vattenskidåkning 

RF D.E.S.S.™-nyckel

Främre förvaring med direktåtkomst

Vattentät telefonlåda

LinQ™-fästsystem

BRP premiumljudsystem

Vidvinkelspeglar

Handtag med stöd för handflatan

Mattor i fotutrymme

Stor badplattform

Justerbart styre

LIMITED-paket
•  Ny 70 L bränsletankskapacitet
• BRP premiumljudsystem
• USB-port
• Mjukt knäskydd
• Ombordstigningsstege
• Kapell för vattenskoter
• Låghastighetsläge/farthållare
• Exklusiv färg
• Variabelt trimsystem (VTS™)
• Vattentät telefonlåda
• Främre förvaring med direktåtkomst
• Förvaringsfackavdelare

GTX† LIMITED 300
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TOURING

Standarden för touringprestanda

*Elektronisk broms, neutral och back.



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

Stor främre förvaring, fullt tillgänglig från sittande 
ställning.1 Förvaringsfackavdelare ingår som extra 
praktisk funktion.

Vattentätt och stötabsorberande utrymme specifikt 
designat för att skydda telefonen.2

Branschens första tillverkarinstallerade, fullt 
vattentäta Bluetooth‡-ljudsystem.

Rotax® 1630 HO ACE™ med kompressormatning 
levererar hög effektivitet och acceleration som är den 
bästa i sin klass.   

Exklusivt snabbmonteringssystem på branschens 
största badplattform gör det lätt att 
installera förvaringstillbehör.

GTX† LIMITED 300

Viktigaste funktioner

Främre förvaring med 
direktåtkomst BRP premiumljudsystem

Vattentät telefonlådaST3 Hull™
ROTAX® 1630 HO ACE™ med 

kompressormatning

Badplattform med inbyggt 
LinQ™-system

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. 
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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 påta sig 
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1 Större främre förvaringsfackavdelare ingår inte. 2 Mobiltelefon ingår inte.


