GTX†
Luxusní vzhled a ovládání jsou vždy
stylové
Klíčové vlastnosti:
•
•
•
•
•

•

Prémiový audio systém BRP
(volitelné pouze pro GTX 230)
Sedlo Ergolock™
Přední úložný prostor s přímým
přístupem
Velká koupací plošina s upevňovacím systémem LinQ™
Nastupovací schůdek
Vodotěsná schránka na telefon
NOVÁ černá Eclipse & oranžová drť (GTX 230)
Plážová modrá metalíza & lávová šedá (GTX 170)

Kapacita
Počet jezdců

Nosnost
Objem nádrže
Schránka na drobnosti
Přední úložný prostor
Úložné prostory celkem

272 kg
70 l
2,9 l
96 l
98,9 l

Rozměry
Délka (vč. nárazníků)
Šířka

345,1 cm
125,5 cm

Výška

113,8 cm

Trup

Typ

ST3 Hull™

Materiál
iControl®
Režim ECO®
Stupňovité sedlo Ergolock™
Dělené sedlo (2 části)
Sedlový popruh
Trimovací ploutvičky
Oko pro tažení lyžaře

1630 ACE™ - 170
GTX† 170
Atmosférické

Zdvihový objem
Chlazení
Zpátečka
Typ paliva
Systém plynu
Výfukový systém

1 630 cm3
uzavřený okruh (CLCS)
Elektronické iBR®*
benzín, 98 oktanů
iTC™ (inteligentní systém řízení plynu)
Systém D-Sea Bel™

Přístroje
Typ přístroje
Hlavní funkce

digitální displej 7,6“

Režimy systému iTC

•
•
•
•
•
•

rychloměr
otáčkoměr
hodiny
displej VTS™
Sport
ECO®

1630 ACE™ - 230
GTX† 230
Přeplňované
s externím
mezichladičem

• dojezd a doba
provozu na zůstatek
paliva v nádrži
• počítadlo mh
• Pomalé jízdy
• Regulace rychlosti

sklolaminát

Další vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•

Motor ROTAX®
Model
Systém sání

•
•
•
•
•
•
•

Klíč RF D.E.S.S.™
Širokoúhlá zrcátka
Rukojeti s opěrkou dlaně
Koberce na stupačkách
Velká koupací plošina
Seřizovatelná řidítka
VTS™ variabilní trimovací
systém

Hmotnost
Suchá hmotnost

352 kg

365 kg

Záruka
Omezená záruka BRP poskytuje krytí na dva roky.

* Elektronická brzda, neutrál a zpátečka
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