
Місткість
Кількість місць
Вантажність 182 кг
Ємність паливного бака 60 л
Речовий бокс
Передній багажний відсік

6 л
110 л

Місткість багажних 
відділень - загальна 116 л

Розміри
Довжина 332 см

Ширина 123 см
Висота 115 см

Корпус
Тип Корпус T3
Матеріал Скловолокно

Інші характеристики

Двигун Rotax 1630 ACE

Система впуску З наддувом і зовнішнім проміжним 
охолоджувачем

Потужність 300 к.с.
Робочий об’єм 1630 см3

Охолодження Замкнена система охолодження (CLCS)
Система реверсу Електронна система iBR*

Тип палива АІ-98 - мінімум
АІ-101 - рекомендоване

Система дроселя iTC (система інтелектуального керування 
дроселем)

Система випуску Система шумозниження D-Sea-BeI

Приладова панель
Тип приладової панелі Цифрова, з дисплеєм 7,6 дюймів завширшки
Основні функції Спідометр

Покажчик обертів/хвилину
Годинник
Індикатор системи VTS™
Покажчик статистичних даних щодо 
швидкості
Лічильник мотогодин
Індикатор функції контролю під час запуску
Індикатор спортивного режиму
Індикатор економічного (ECO) режиму
Індикатор режиму повільного руху
Індикатор обмежувача швидкості

Вага
Суха вага 384 кг

Гарантія
24 (двадцять чотири) місяці для особистого використання
4 (чотири) місяці для комерційного / прокатного використання

Система інтелектуального 
управління iControl
Режим економії палива ECO
Сидіння Ergolock
Ремені сидіння
Транцеві пластини
Високоефективна система 
диферентування (VTS)
Функція контролю під час запуску

Протиугінна система D.E.S.S. з РЧ 
ключем
Система швидкого кріплення 
допоміжного приладдя LinQ (за 
додатковим замовленням)
Ширококутні дзеркала
Рукоятки керма з упором для руки
Килимки в нішах для ніг
Буксирний гак

Конфігурація X
•  Кермо перегонового типу, регульоване 
по висоті

•  Функція контролю під час запуску
•  Нахилені клинчасті упори для ніг
•  Регульовані задні спонсони
•  Приладова панель конфігурації X
•  Ексклюзивні функції приладової панелі
•  Ексклюзивні варіанти забарвлення

* Система електронного керування гальмами, нейтраллю та реверсом.

RXP-X 300
2019
ПОТУЖНІ

Оптимальний перегоновий гідроцикл

"Неоновий жовтий" і "лавовий сірий" 
(Neon Yellow and Lava Grey)

"Тьмяно-чорний" і "лавовий червоний" 
(Eclipse Black and Lava Red)

Новий варіант забарвлення преміум-класу



RXP-X 300

Сидіння вузького профілю з глибокими 
заглибинами для колін, що забезпечує більш 
природну поставу й дозволяє водіям 
ефективніше залучати м'язи ніг, щоб міцно 
триматися на машині, а також сприяє 
покращенню керованості судна.

Обмежують підняття носової частини для 
покращення ходових  якостей в будь-яких 
умовах акваторії.

Глибокий V-подібний корпус, що забезпечує 
неймовірний рівень контролю і точності для 
долання найкрутіших поворотів і 
неперевершеної керованості.

Двигун Rotax 1630 ACE є Найпотужнішим з 
двигунів марки Rotax, забезпечуючи високий ККД і 
неймовірні характеристики розгону.

Система з телескопічною рульовою колонкою, 
яка дозволяє оптимізувати керування залежно 
від зросту водія.

Мають ефективну конструкцію, що поліпшує 
поперечну стійкість під час їзди. Передбачають 3 
позиції регулювання залежно від переваг водія та 
умов акваторії.

Характерні властивості

Двигун Rotax 1630 ACE

Кермо перегонового типу, 
регульоване по висоті

Корпус T3

Транцеві пластини

Система Ergolock

Регульовані задні спонсони

WWW.BRP.UA


