
*Sähköinen jarrutus, vapaa ja peruutus.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
• Saatavilla vain rajoitetun ajan
• Rotax® 1630 ACETM – 300 -moottori
• T3-RTM-runko
• Lähtövaiheen hallinta
• ErgolockTM R -kisaistuin
• Hydraulinen ohjauksen vaimennin ja uudelleen 

suunniteltu ohjauspylväs.
• Kallistetut astinlaudat
• X-vakaimet
• Tech-paketti: BRP:n Premium-audiojärjestelmä, 

laaja 7,8” täysvärinäyttö ja USB-liitäntä
• Apex-paketti: Hiilikuituinen kuomu ja peilit.  

Ainutlaatuinen väritys kädensijoissa, matoissa, 
tikkauksissa, merkinnöissä ja tarroissa. Mukana 
yhteensopiva matkustajan istuin ja ajoneuvon 
peite

UUSI - AINUTLAATUINEN VERSIO

RXP®-X® RS APEX 300
Ainutlaatuisin huippusuorituskykyinen vesijetti.

2023 PERFORMANCE

 UUSI Racing Green

KAPASITEETTI 
Henkilömäärä   
Paino 400 lb/182 kg
Polttoainesäiliön tilavuus 18.5 US gal/70 l
Hansikaslokero 2.56 US gal/9,7 l
Etusäilytyslokero 37.78 US gal/143 l
Tavaratilan tilavuus – 
Yhteensä 40.6 US gal/153.7 l

MITAT 
Pituus (puskurista puskuriin) 130.6″/331,8 cm
Leveys 49.2″/125 cm
Korkeus 44″/111 cm

RUNKO  
Tyyppi T3-R-runkoTM

Materiaali Lasikuitu

MUUT OMINAISUUDET
• iBR – Älykäs jarrutus- ja 

peruutusjärjestelmä
• Laajennettu VTSTM (Säädettävä 

trimmijärjestelmä)
• RF D.E.S.S.TM -avain
• Vesitiivis puhelinkotelo
• LinQ®-kiinnitysjärjestelmä

• Laajakulmapeilit
• Pyöreät käsikahvat
• Astinlautojen matot
• Suuri uimalava
• Vetosilmukka vesihiihtoa varten

ROTAX®-MOOTTORI  1630 ACETM – 300
Imujärjestelmä Ahdettu, ulkoisella välijäähdyttimellä 
Sylinteritilavuus 1630 cm3

Jäähdytys Suljettu jäähdytysjärjestelmä (CLCS) 
Peruutusjärjestelmä Sähköinen iBR®* 
Polttoaineen tyyppi Oktaaniluku 98
Kaasujärjestelmä iTC™ (Älykäs kaasun hallintajärjestelmä) 
Pakojärjestelmä D-Sea-BeITM -järjestelmä

MITTARI 
Mittarityyppi Laajapanoraamainen 7,8-tuumainen LCD-

värinäyttö

Päätoiminnot 

• BRP Connect 
-järjestelmä

• Musiikki
• Sää
• Bluetooth-valmius
• Nopeusmittari 
• Kierroslukumittari 

• Kello 
• VTSTM

• Polttoainekulutus 
• Polttoaineen riittävyys
• Nopeustilastot
• Käyttötunnit

iTC Järjestelmä – Tila
• Sport-tila
• ECO® -tila
• Hitaan ajonopeuden 

tila

• Nopeuden säädin
• Lähtövaiheen hallinta 

PAINO 
Kuivapaino 780 lb/354 kg

TAKUU 
BRP:n rajoitettu takuu vesijetille on voimassa kaksi vuotta. 



©2022 Bombardier Recreational Products Inc,. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, TM ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki tuotevertailut ja väitteet koskien 
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itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, hintaa, muotoilua, ominaisuuksia, malleja tai varusteita ilman minkäänlaisia velvoitteita. †Garmin on Garmin Ltd.:in tai sen tytäryhtiöiden 
tavaramerkki. 

HUIPPUOMINAISUUKSIA

RXP®-X® RS APEX 300

Rotax® 1630 ACETM – 300-moottori
Rotax 1630 ACE – 300 on kaikkien aikojen 
tehokkain Rotax-moottori, se tuottaa huipputehoa 
ja kiihtyy parhaiten luokassaan.

ErgolockTM R -järjestelmä
Kapea istuinprofiili, syvät polvitaskut sekä 
vallankumouksellinen satula antavat kuljettajan 
lukita itsensä ihanteellisen ajoasentoon.

T3-R-runkoTM

Syvä V-muotoilu tarjoaa vertaansa vailla olevan 
käsiteltävyyden ja kiihtyvyyden sekä uudenlaisen 
hallinnan suurissakin nopeuksissa.

Apexin erikoisvarustelu
Vain Apexissa: sen värimaailmaan sopivat värilliset 
kädensijat, matkustajan istuin ja Apex-merkkinen 
ajoneuvon suojus.

Hydraulinen ohjauksen vaimennin ja 
uudelleen suunniteltu ohjauspylväs
Se määrittelee ensimmäisenä alalla kuljettajan 
hallittavuuden uudelle tasolle vähentämällä vedestä 
kuljettajaan kohdistuvaa kuormitusta. Järjestelmä 
luo vankan ja ennustettavan tuntuman, jota 
voidaan säätää kuljettajan mieltymysten mukaan.  
Vahvistettu ohjauspylväs kestää erittäin kovaa 
kuormitusta. 

Hiilikuituista tyyliä 
Täysin hiilikuituinen kuomu ja peilit sopivat 
ensiluokkaisiin merkintöihin, tarroihin ja 
värimaailmaan. Tämä kaikki takaa vesijetin 
henkeäsalpaavan ulkonäön, joka vastaa sen 
vaikuttavaa suorituskykyä.


