
MOTOR ROTAX®  1630 ACE™ - 230

Potência 230 hp

Sistema de Admissão Supercharged com intercooler externo

Cilindrada 1.630 cc

Refrigeração Sistema de Refrigeração por Circuito Fechado (CLCS)

Sistema de Ré iBR Eletrônico

Tipo de Combustível 87 octanas

Sistema de Aceleração Sistema de Aceleração Inteligente iTC™

Sistema de Exaustão Sistema D-Sea-BeI™

PAINEL 
Tipo de Painel Display panorâmico em LCD de 7.8″

Funções Principais 

• BRP Connect
• Música 
• Clima
• Conectividade  

Bluetooth
• Velocímetro
• RPM

• Relógio
• VTS™
• Consumo
• Autonomia
• Temperatura da água
• Horímetro

Sistema iTC - Modos
• Modo Sport 
• Modo ECO® 
• Modo Slow 

• Limitador de Velocidade 
• Modo Ski

PESO 
Peso Seco 376 kg / 829 lb

GARANTIA 
Garantia BRP limitada por um ano. 

CAPACIDADES 
Capacidade de Passageiros   

Capacidade de Peso 272 kg / 600 lb 

Capacidade de Combustível 70 L / 18,5 US gal

Porta-Luvas  2,9 L / 0,8 US gal

Compartimento Dianteiro  96 L / 25,3 US gal

Cap. Armazenamento - Total 98,9 L / 26,1 US gal

DIMENSÕES 
Comprimento (ponta a ponta) 345,1 cm / 135,9” 

Largura 125,5 cm / 49,4” (sem o rack)

Altura 114 cm / 44,8”

CASCO  
Tipo Casco ST3™

Material Fibra de Vidro

OUTROS RECURSOS
• Assento Ergolock™ Bi-Partido 
• Alça de Assento
• Sistema de Trim Variável - VTS™
• Chave RF D.E.S.S.™ **

• Sistema de Engate LinQ®

• Espelhos Grande-Angulares

• Guidão com Descanso para as Mãos
• Carpete na Plataforma
• Ampla Plataforma de Popa com  

 Carpete
• Coluna de Direção Ajustável
• Olhal para Esqui

*Freio, neutro e ré eletrônicos.
**Pode não estar disponível no momento da compra. Por favor consulte o seu revendedor.

 NOVO Verde Neo Mint

WAKE™ PRO 230
Estabilidade, potência e música  
para rebocar como um profissional. 

PRINCIPAIS RECURSOS
• NOVO Display colorido de 7,8″ 
• Sistema de áudio premium BRP
• Compartimento frontal de acesso direto
• Compartimento estanque para celular
• iBR® – Freio e Reverso Inteligente*
• Escada de reembarque
• Pacote WAKE:  

-Torre LinQ retrátil para esqui 
-Modo Ski baseado em velocidade 
-Rack removível para wakeboard 
-Grafismos WAKE™



© 2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo BRP são marcas comerciais da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas. Os produtos são 
distribuídos nos EUA pela BRP US Inc. Todas as comparações de produtos, afirmações da indústria e do mercado referem-se a motos aquáticas novas, de pilotagem sentada com motores de 4 tempos. O desempenho 
da embarcação pode variar dependendo, entre outras coisas, das condições gerais, temperatura ambiente e altitude, habilidade de pilotagem e peso do piloto / passageiro. Teste de modelos competitivos feito em 
condições idênticas. Devido ao nosso compromisso contínuo com a qualidade e inovação do produto, a BRP reserva-se o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar as especificações, preço, design, 
recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em qualquer obrigação. † Bluetooth é uma marca registrada de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela BRP é feito sob licença.

RECURSOS EM DESTAQUE

ROTAX® 1630 ACE™ – 230
Este potente motor vem de fábrica com um 
supercharger e intercooler externo. Está regulado 
para funcionar com gasolina comum, diminuindo os 
seus custos.

Rack para Wakeboard
Proporciona fácil transporte do wakeboard.1

NOVO Display Colorido de 7,8"
Display colorido com excelente visibilidade e 
novas funções. Bluetooth e aplicativos para 
smartfones oferecem música, previsão do tempo, 
navegação e muito mais. 

Casco ST3™
Um casco inovador que se tornou referência 
no mercado para pilotagem em águas 
agitadas, proporcionando maior estabilidade e 
desempenho em alto mar.

Torre de Esqui Retrátil LinQ™
Um ponto ideal de reboque e se retrai quando não 
estiver em uso. Possui manoplas de apoio para o 
vigia e espaço de armazenagem para a corda.

Sistema de Áudio Premium BRP
O primeiro sistema de áudio Bluetooth‡ original 
de fábrica, verdadeiramente à prova de água.

WAKE™ PRO 230

1 Wakeboard e corda não incluídos. 


