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Neprekonateľné pretekárske plavidlo

Výbava X
Pretekárske riadidlá
s nastaviteľnou výškou
Regulácia vyplávania

Vlastnosti výbavy

Hranaté kliny opierok nôh
Nastaviteľné bočné plošiny
Združený prístroj X
Exluzívne funkcie združeného
prístroja
Exkluzívna kombinácia farieb

Neónová žltá
a lávová sivá
Nová prémiová farba
Čierna Eclipse
a lávová červená
Motor Rotax® 1630 ACE™

Nosnosť / objemy

Motor Rotax®

1630 ACE™

Počet pasažierov

Nasávanie

preplňovaný, s externým medzichladičom

182 kg

Zdvihový objem

1630 cm3

Palivová nádrž

60 l

Chladenie

uzavretá chladiaca sústava (CLCS)

Priehradka na rukavice
Predný odkladací priestor

6,4 l
110 l

Cúvanie

elektronické (iBR®*)

Palivo

bezolovnatý benzín (91)

Úložný priestor (celkový)

116,4 l

Regulácia plynu

inteligentná regulácia plynu (iTC™)

Výfuková sústava

Systém D-Sea-BeI™

Nosnosť

Rozmery
Dĺžka (medzi nárazníkmi)

331,6 cm

Šírka

122,7 cm

Výška

114,9 cm

Združený prístroj
Typ

7,6” digitálny displej

Hlavné funkcie

Tachometer
Otáčkomer
Hodiny
Zobrazenie VTS™
Štatistika rýchlosti
Zobrazenie hodín prevádzky plavidla
Regulácia vyplávania
Športový režim
Režim ECO®
Pomalý režim
Obmedzovač rýchlosti

Trup
Typ

trup T3™

Materiál

sklolaminát

Ďalšie vlastnosti
Systém iControl®

Kľúč RF D.E.S.S.™

Režim ECO®

Rýchloupínací systém LinQ™ (príslušenstvo)

Sedadlo Ergolock™

Širokouhlé zrkadlá

Popruh na sedadle

Rukoväte s opierkami dlaní

Vyvažovacie krídelká

Koberčeky priestoru pre nohy

Vysokovýkonný systém VTS™
(variabilné vyvažovanie)

Vlečný hák

Regulácia vyplávania
* Elektronická brzda, neutrál a cúvanie.
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Motor Rotax® 1630 ACE™ je najvýkonnejší motor s
vysokou hospodárnosťou a úžasnou akceleráciou.

Pretekárske riadidlá
s nastaviteľnou výškou
Teleskopické riadidlá na optimalizáciu riadenia
pre vodičov rôznej výšky.

Trup T3™

Systém Ergolock™

Hlboký trup tvaru V, umožňujúci jedinečné ovládanie
a presnosť pri vyberaní ostrých zákrut a bezkonkurenčnú manévrovateľnosť.

Úzky profil sedadla a hlboký priestor pre kolená
umožňujú prirodzený posed pasažierov a využívať
svaly nôh pre udržiavanie stability na plavidle.

Vyvažovacie krídelká

Nastaviteľné zadné plošiny

Obmedzujú zdvih predku plavidla a zlepšujú jeho
výkon vo všetkých typoch vôd.

Zlepšujú bočnú stabilitu plavidla a majú 3 polohy
nastavenia podľa preferencií vodiča a podmienok.

Hmotnosť
Čistá hmotnosť

384 kg
Výhradným dovozcom produktov značky BRP pre Slovenskú
republiku je spoločnosť
IMIDJEX spol. s r. o., Lieskovská cesta 10/a,
821 06 Bratislava, tel. 0918/989 760
www.brp.sk, www.brp-world.com, brp@imidjex.sk

Záruka
Obmedzená záruka výrobcu na plavidlo je jeden rok.
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