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SPARK® TRIXXTM

Leikkisä kikkailija.

 Dazzling Blue

 UUTTA Manta Green

ROTAX®-MOOTTORI  900 ACETM – 90

Malli SPARK TRIXX 2up SPARK TRIXX 3up

Imujärjestelmä Vapaasti hengittävä

Sylinteritilavuus 899 cm3

Jäähdytys Suljettu jäähdytysjärjestelmä (CLCS)

Peruutusjärjestelmä Sähköinen iBR®*

Polttoaineen tyyppi Oktaaniluku 95

Kaasujärjestelmä iTCTM-järjestelmä (Intelligent Throttle Control)

Pakojärjestelmä D-Sea-BeITM -järjestelmä

MITTARI 
Mittarityyppi Kompakti

Päätoiminnot • Nopeusmittari 
• Kierroslukumittari 

• VTSTM 
• Käyttötunnit

iTC Järjestelmä – Tila • Sport-tila

PAINO 
Kuivapaino 428 lb/194 kg 439 lb/199 kg

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

KAPASITEETTI 
Henkilömäärä     

Paino 352 lb/160 kg 450 lb/205 kg

Polttoainesäiliön tilavuus 7.9 US gal/30 l

Hansikaslokero 0.42 US gal/1,6 l

Etutavaratila 7 US gal/27 l (lisävaruste)

MITAT 
Pituus (puskurista puskuriin) 110″/279 cm 120″/305 cm

Leveys 46,4″/118 cm

Korkeus 42,1″/107 cm

RUNKO  
Tyyppi Spark®-runko

Materiaali PolytecTM

MUUT OMINAISUUDET
• Kapea istuin
• Istuinhihna
• RF D.E.S.S.TM -avain**
• LinQ®-kiinnitysjärjestelmä 

(lisävaruste)

• Märkänäkin pitävä astinlauta
• Polvisuojat
• Kämmentuelliset käsikahvat
• Vetokoukku

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
• Rotax® 900 ACETM – 90 
• Kevyt ja leikkisä Spark®-runko
• Hinattavissa useimmilla keskikokoisilla autoilla
• 1 - 3 henkilöä
• TRIXXTM-paketti: BRP:n kannettava 

audiojärjestelmä (lisävaruste), ohjaustanko 
säädettävällä korotuspalalla, iBR® – älykäs 
jarrutus- ja peruutusjärjestelmä, laajennettu 
VTSTM (säädettävä trimmijärjestelmä), astinkiilat, 
ainutlaatuinen väritys

*Sähköinen jarrutus, vapaa ja peruutus.  
**Ei välttämättä saatavilla ostohetkellä.  

Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
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Rotax® 900 ACETM – 90-moottori
Rotax 900 ACE – 90 tarjoaa räväkän 
nopeaa kiihtyvyyttä ja se on vaikuttavan 
polttoainetaloudellinen. 

Laajennettu  VTSTM  
(Säädettävä trimmijärjestelmä)
VTSTM tarjoaa tuplasti säätöalaa tavalliseen 
trimmiin verrattuna ja helpottaa näyttävämpien 
temppujen suorittamista.

BRP:n kannettava audiojärjestelmä 
(lisävaruste)
Korkealaatuinen, kannettava, vesitiivis 50-wattinen 
Bluetooth‡-äänentoistojärjestelmä.

iBR® – Älykäs jarrutus- ja 
peruutusjärjestelmä
Sea-Doon® ainutlaatuinen iBR järjestelmä 
pysäyttää vesijetin nopeammin ja tarjoaa enemmän 
hallittavuutta ja käsiteltävyyttä alhaisilla nopeuksilla 
ja peruutettaessa.

Spark®-runko  
Spark-rungon muotoilu tarjoaa kevyen ja leikkisän 
ajettavuuden. Innovatiivinen PolytecTM-materiaali 
vähentää painoa entisestään ja optimoi samalla 
suorituskyvyn ja tehokkuuden. Etuna vielä 
värimuovaus, joka kestää naarmuuntumista 
paremmin kuin lasikuitu. 

Ohjaustanko säädettävällä korotuspalalla
Teleskooppinen ohjausjärjestelmä optimoi 
vesijettikokemuksen kaiken kokoisille kuljettajille.

HUIPPUOMINAISUUKSIA


