
*Hamulec elektroniczny z biegiem wstecznym  
**Funkcja może nie być dostępna w chwili zakupu. Skontaktuj się ze sprzedawcą. 

GŁÓWNE CECHY
• Silnik Rotax® 1630 ACETM – 300
• Kadłub ST3TM

• Pakiet technologiczny: System BRP Premium 
Audio, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 7,8 cala 
i gniazdo USB

• iDF – inteligentny system odpompowywania 
zanieczyszczeń

• Przedni schowek z bezpośrednim dostępem
• Pakiet limitowany: Port USB, pokrowiec, 

organizer do schowka, nakolanniki, ekskluzywna 
kolorystyka i wiele więcej.  NOWY Blue Abyss

 Premium Metallic Sage

GTXTM LIMITED 300
Standard najwyższej klasy skuterów turystycznych

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 cm

KADŁUB  
Typ Kadłub ST3TM 
Materiał Włókno szklane 

INNE CECHY
• Dwuczęściowe siedzisko Ergolock™ 

o schodkowej konstrukcji
• Pas bezpieczeństwa
• iBR – system elektronicznej obsługi 

hamulca i biegu wstecznego
• VTSTM – system zmiennego trymu
• Drabinka ułatwiająca wchodzenie na 

skuter
• 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
• Regulacja przechyłu
• Ucho do holowania narciarza

SILNIK ROTAX®  1630 ACETM – 300
Model GTX 300
Układ dolotowy Doładowany z zewnętrznym intercoolerem 
Pojemność 1630 cm3 
Chłodzenie Zamknięty układ chłodzenia cieczą CLCS 
Bieg wsteczny System iBR®* 
Rodzaj paliwa Benzyna 98-oktanowa
System sterowania 
przepustnicą iTC™ (inteligentne sterowanie przepustnicą) 

Układ wydechowy System D-Sea-BeI™

KOKPIT 
Rodzaj kokpitu Duży wyświetlacz panoramiczny o przekątnej 

7,8 cala

Podstawowe funkcje 

• BRP Connect
• Muzyka 
• Warunki pogodowe
• Łączność Bluetooth†

• Prędkościomierz
• Obrotomierz
• Zegar
• VTSTM 
• Zużycie paliwa

• Czas/dystans do 
opróżnienia zbiornika 
paliwa

• Wskaźnik temperatury 
wody

• Dane statystyczne 
dotyczące prędkości

• Czas podróży

System iTC – tryb • Tryb Sport
• Tryb ECO®

• Tryb Slow
• Regulator prędkości

MASA 
Sucha masa 385 kg

GWARANCJA 
Ograniczona gwarancja BRP obejmująca jednostkę pływającą wynosi 2 lata. 
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Silnik Rotax® 1630 ACETM – 300
Rotax 1630 ACE – 300 to najmocniejszy silnik 
Rotax w historii, zapewniający wysoką wydajność 
i najlepsze przyspieszenie w swojej klasie.

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.

Pakiet Limited:
Port USB, pokrowiec, organizer do schowka, 
nakolanniki, ekskluzywna kolorystyka i wiele więcej.

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.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ®, TM i logo BRP są znakami towarowymi należącymi do firmy Bombardier Recreational Products Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych. Wszystkie 
analizy porównawcze produktów oraz informacje branżowe i rynkowe odnoszą się do nowych skuterów PWC typu „sit-down” z silnikami czterosuwowymi. Osiągi jednostki pływającej mogą się różnić w zależności od m.in. 
ogólnych warunków otoczenia, temperatury otoczenia, wysokości, umiejętności jazdy oraz masy kierowcy/pasażera. Testy konkurencyjnych modeli zostały przeprowadzone w  identycznych warunkach. Ze względu na stałe 
zaangażowanie w doskonalenie jakości naszych produktów i tworzenie innowacyjnych rozwiązań firma BRP zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji, ceny, projektu, funkcji, modeli lub wyposażenia 
w dowolnym czasie bez żadnych zobowiązań. †Garmin jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów stowarzyszonych. 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

GTXTM LIMITED 300

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. 


