
* Elektronická brzda, neutrál a cúvanie.

RXP
®

-X
®

 RS
Neprekonateľné
pretekárske plavidlo.

VLASTNOSTI VÝBAVY
Vlastnosti sedadla Ergolock™ R: pevné sedadlo
pre 1 osobu s nastaviteľnľľ ým zadným sedlom,
riadidlá s nízkym profilom, rozíí šírenými hranatým
opierkami nôh, priľnavľľ ými zónami a hlbokýkk mi
kapsami na kolená.

Trup s dizajnom T3-R

Leštená robustná vrtuľaľľ

Audiosústava BRP premium (voliteľná)

Veľkľľ á nastupovacia plošina
s rýrr chloupínacím systémom LinQ™

Vodotesná priehradka na telefón

Bočné plošiny s pretekárskym dizajnom

MOTOR ROTAX
®

1630 ACE™ - 300

Nasávanie preplňovaný motor s externým medzichladičom

Zdvihový objem 1630 cm3

Chladenie uzavretá chladiaca sústava (CLCS)

Cúvanie elektronické (iBR®*)

Palivo bezolovnatý benzín (95)

Regulácia plynu inteligentná regulácia plynu (iTC™)

VýVV fuková sústava systém D-Sea-BeI™

ZDRUŽENÝ PRÍSTROJ

Typ 7,6” digitálny displej

Hlavné funkcie

Tachometer
Otáčkomer
Hodiny
Zobrazenie VTS™

Dojazd a čas
do vyrázdnenia
nádrže

Maximálna
a priemerná rýchlosť
Hodiny používania plavidlaíí

Režimy inteligentnej
regulácie plynu (iTC)

Športový režim
Režim ECO®

Pomalý režim

Obmedzovač rýchlosti
Regulácia vyplávania

HMOTNOSŤ

Čistá hmotnosť 354 kg

ZÁRUKA

Obmedzená záruka výrobcu na plavidlo sú dva roky.

NOSNOSŤ / OBJEMY

Počet pasažierov

Nosnosť 182 kg

Palivová nádrž 70 l

Priehradka na rukavice 9,7 l

Predná odkladacia nádoba 143 l

Úložný priestor (celkový)ýý 153,7 l

ROZMERY

Dĺžka (medzi nárazníkmi) 331,8 cm

Šírka 125 cm

VýšVV ka 111 cm

TRUP

Typ trup T3-R™

Materiál sklolaminát

ĎALŠIE VLASTNOSTI

Systém iControl®

Vyvažovacie krídelkíí á
Kľúč RF D.E.S.S.™

Rozšírený systém variabilného
vyvažovania (VTS™)

Režim vyplávania
Širokouhlé zrkadlá
Koberčeky priestoru pre nohy
Vlečný hák
Exkluzívne farby síí érie X

VÝKON

300300
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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
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