
KLUCZOWE CECHY
• Rotax®  1630 ACETM – 300 
• T3-RTM hull
• Kontrola startu
• ErgolockTM R siedzenie wyścigowe
• Niska kierownica wyścigowa
• Podwójne kliny w przestrzeni dla stóp
• X-sponsony
•  BRP Audio – Premium System 

i kolorowy 7.8 calowy wyświetlacz (opcjonalne)

RXP® ®  
Zgarnij pierwsze miejsce.  

2023 PERFORMANCE

 Premium Triple Black

 Millennium Yellow

POJEMNOŚĆ
Ilość osób   

Limit wagi 182 kg

Pojemność paliwa 70 L

Schowek na rękawice 9.7 L

Przedni schowek 143 L

Łączna pojemność schowków 153.7 L

WYMIARY 
Długość  331.8 cm

Szerokość 125 cm

Wysokość 111 cm

KADŁUB  
Typ T3-R HullTM

Materiał Fiberglass

INNE CECHY
• iBR – Inteligentny Hamulec & Cofanie
• Rozszerzony VTS  (Variable Trim 

System)
• RF D.E.S.S.TM zrywka
• Wodoszczelna komora na telefon
• LinQ®  system mocowania

• Lusterka szerokokątne
• Okrągłe uchwyty
• Dywaniki w przestrzeni dla stóp
• Duża platforma
• Zaczep do holowania

SILNIK ROTAX  1630 ACETM

Moc 300 km 

System dolotowy Doładowany z zewnętrznym intercoolerem 

Pojemność 1,630 cc

Chłodzenie Zamknięty System Chłodzenia (CLCS) 

System cofania Elektroniczny iBR 

Typ paliwa 91 oktanów 

Przepustnica iTCTM (Intelligent Throttle Control) 

Układ wydechowy D-Sea-BeITM system

WYŚWIETLACZ 

Typ Duży panoramiczny 7.8 calowy LCD (z audio)
7.6 calowy cyfrowy (bez audio)

Funkcje 

• BRP Connect (opt.)
• Muzyka (opt.)
• Pogoda (opt.)
• Bluetooth  

łączność (opt.)
• Prędkościomierz 
• RPM 

• Zegar
• VTSTM

• Zużycie paliwa  
(opt. z audio)

• Autonomia paliwowa
• Statystyki prędkości
• Ilość godzin

iTC System – Mode
• Sport mode
• ECO®  mode
• Slow mode

• Regulator prędkości
• Kontrola startu 

WAGA 
Waga sucha 354 kg

GWARANCJA 
2 letnia gwarancja 

CENA 
RXP-X RS 300 Millenium Yellow 23.510 € 

RXP-X RS 300 Audio Premium
Triple Black 25.220 € 
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CECHY KLUCZOWE

RXP® ®  

Rotax®  1630 ACETM – 300
Rotax 1630 ACE – 300 jest najpotężniejszym  
silnikiem Rotax, dostarczającym wysoką wydajność  
i najlepsze w swojej klasie przyspieszenie.

ErgolockTM R System
Wąski profil siedzenia z głębokimi oparciami 
i rewolucyjnym regulowanym siedzeniem, 
gwarantują pewność i wygodę.

T3-R HullTM

Kadłub w kształcie litery V, która oferuje stabilność
i przyspieszenie oraz nowy poziom kontroli przy 
wysokich prędkościach.

BRP Audio – Premium System (Opcjonalne)
Pierwszy w branży,zainstalowany fabrycznie,
wodoodporny system Bluetooth.

Kolorowy 7.8 calowy wyświetlacz (Opcjonalny)
Kolorowy wyświetlacz z niesamowitą widocznością i 
nowym poziomem funkcjonalności. Bluetooth i
integracja z aplikacjami na smartfony zapewnia muzykę, 
pogodę, nawigację i inne.

Duży przedni schowek
Zamknięta przestrzeń pozwalająca bezpiecznie 
przechowywać rzeczy podczas pływania.

 Premium Triple Black  Millennium Yellow


