
 Premium Triple Black

*Hamulec elektroniczny z biegiem wstecznym 

GŁÓWNE CECHY
• Silnik Rotax® 1630 ACETM – 300
• ST3 HullTM

• System kontroli przy ruszaniu
• iDF – inteligentny system odpompowywania 

zanieczyszczeń
• Dwuczęściowe siedzisko wyścigowe Ergolock
• Regulacja przechyłu
• Podstopnice z pełną regulacją kąta
• Sponsony ze skrzydełkami
• Pakiet technologiczny (opcja): System BRP 

Premium Audio i gniazdo USB

2023 PERFORMANCE

 Millennium Yellow

SILNIK ROTAX®  1630 ACETM – 300

Układ dolotowy Doładowany z zewnętrznym intercoolerem 

Pojemność 1630 cm3

Chłodzenie Zamknięty układ chłodzenia cieczą CLCS 

Bieg wsteczny System iBR®* 

Rodzaj paliwa Benzyna 95-oktanowa 

System sterowania 
przepustnicą iTC™ (inteligentne sterowanie przepustnicą) 

Układ wydechowy System D-Sea-BeI™

KOKPIT 

Rodzaj kokpitu 

Opcjonalny duży wyświetlacz panoramiczny 
LCD o przekątnej 7,8 cala (z dźwiękiem)
Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 7,6 cala 
(z dźwiękiem)

Podstawowe funkcje 

• BRP Connect
• Muzyka
• Warunki pogodowe
• Łączność 

Bluetooth
• Prędkościomierz 
• Obrotomierz 
• Zegar 

• VTSTM

• Zużycie paliwa 
• Czas/dystans do 

opróżnienia zbiornika 
paliwa

• Dane statystyczne 
dotyczące prędkości

• Czas podróży

System iTC – tryb
• Tryb Sport
• Tryb ECO®

• Tryb Slow

• Regulator prędkości
• System kontroli przy 

ruszaniu 

MASA 
Sucha masa 376 kg

GWARANCJA 
Ograniczona gwarancja BRP na jednostkę pływającą wynosi 2 lata. 

RXT®-X® RS 300
Niedościgniony pogromca wybrzeży.

POJEMNOŚĆ 
Ilość miejsc   

Udźwig 272 kg

Pojemność zbiornika paliwa 70 l

Schowek na rękawiczki  2,9 l

Schowek przedni  96 l

Całkowita pojemność 
przestrzeni bagażowej 98,9 l

WYMIARY 
Długość (od zderzaka do 
zderzaka) 345,1 cm 

Szerokość 125,5 cm

Wysokość 114,7 cm

KADŁUB  
Typ ST3 HullTM

Materiał Włókno szklane

INNE CECHY
• Pas bezpieczeństwa
• iBR – system elektronicznej obsługi 

hamulca i biegu wstecznego
• Rozszerzony VTS™  

(system zmiennego trymu)
• Klucz RF D.E.S.S.™
• Wodoszczelna przegroda na telefon
• System mocowania LinQ®

• Nakolanniki
• Szerokokątne lusterka wsteczne
• Uchwyt z podparciem dla dłoni
• Maty antypoślizgowe pod stopy
• Długa platforma
• Ucho do holowania narciarza
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY

RXT®-X® RS 300

Silnik Rotax® 1630 ACETM – 300
Rotax 1630 ACE – 300 to najmocniejszy silnik 
Rotax w historii, zapewniający wysoką wydajność 
i najlepsze przyspieszenie w swojej klasie.

Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 
7,8 cala
Oddający pełnię kolorów wyświetlacz 
o niesamowitej widoczności i nowym poziomie 
funkcjonalności. Integracja Bluetooth i aplikacji na 
smartfony zapewnia dostęp do muzyki, pogody, 
nawigacji i innych opcji. 

System Ergolock™
Wąski profil siedziska z głębokimi zagłębieniami na 
kolana pozwala użytkownikom utrzymać naturalną 
pozycję podczas jazdy i dopasować dolną część 
ciała do maszyny tak, aby mieć nad nią jeszcze 
większą kontrolę.

iDF – inteligentny system 
odpompowywania zanieczyszczeń 
Pierwszy w branży innowacyjny system, który 
pozwala oczyścić pompę z wodorostów 
i zanieczyszczeń za pomocą intuicyjnych elementów 
sterujących uruchamianych z poziomu kierownicy. 

System BRP Premium Audio
Pierwszy w branży prawdziwie wodoodporny 
montowany fabrycznie system audio Bluetooth‡.

Kadłub ST3TM

Innowacyjny kadłub, będący najlepszym 
rozwiązaniem zaprojektowanym z myślą 
o poskromieniu wzburzonej wody, zapewniający 
odpowiednią stabilność i wydajność.


