
Kapasiteetti SPARK® 2UP SPARK® 3UP

Henkilömäärä

Paino 160 kg 205 kg

Polttoainesäiliön tilavuus 30 l

Säilytyskapasiteetti - Hansikaslokero
Säilytyskapasiteetti - Etusäilytyslokero

1,6 l
27 l (Lisävaruste)

Mitat

Pituus 279 cm 305 cm

Leveys 118 cm

Korkeus 107 cm

Runko

Tyyppi SPARK®-runko

Materiaali Polytec™

Muut ominaisuudet

Rotax®- moottori 900 HO ACE™

Imujärjestelmä Vapaasti hengittävä

Sylinteritilavuus 899 cm³

Jäähdytys Suljettu jäähdytysjärjestelmä (CLCS)

Peruutusjärjestelmä Sähköinen iBR®*

Polttoaineen tyyppi Oktaaniluku 95

Kaasujärjestelmä iTC™-järjestelmä  (Älykäs kaasun 
hallintajärjestelmä)

Pakokaasujärjestelmä D-Sea-BeI™ -järjestelmä

Mittari

Mittarityyppi Kompakti

Päätoiminnot

Nopeusmittari
Kierroslukumittari

VTS™:n näyttö
Ajoneuvon tuntinäyttö

Sport-tila

Paino

Malli 2-up 3-up

Kuivapaino 194 kg 199 kg

Takuu

BRP:n rajoitettu takuu vesijetille on voimassa kaksi vuotta.

SPARK TRIXX 2UP

*Sähköinen jarrutus, vapaa ja peruutus.

SPARK® TRIXX™2020 
REC LITE

Leikkisä kikkailija

TRIXX™-paketti
•  BRP:n kannettava  

äänentoistojärjestelmä (Lisävaruste)

•  Ohjaustanko säädettävällä  
korotuspalalla

•  iBR®(Älykäs jarrutus- ja  
peruutusjärjestelmä)*

•  Laajennettu VTS™  
(Säädettävä trimmijärjestelmä)

• Astinkiilat
• Erikoiväritys

Chili Pepper  
ja Pear

Jalapeno  
ja Pear

iControl® 

Kapea istuin

Istuinhihna

VTS™ (Säädettävä trimmijärjestelmä)

BRP:n kannettava 
äänentoistojärjestelmä (lisävaruste)

LinQ™-kiinnitysjärjestelmä  
(lisävaruste 3UP-mallissa)

Märkänäkin pitävä astinlauta

Kämmentuelliset käsikahvat

Vetokoukku



SPARK® TRIXX™

Laajennettu VTS™ tarjoaa tuplasti säätöalaa 
tavalliseen trimmiin verrattuna, minkä ansiosta 
näyttävämpien temppujen suorittaminen 
on helpompaa.

Korkealaatuinen, kannettava, vesitiivis 50-wattinen 
Bluethooth‡-äänentoistojärjestelmä. 

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

Teleskooppinen ohjausjärjestelmä optimoi 
vesijettikokemuksen kaiken kokoisille kuljettajille. 

Ainutlaatuinen TRIXX™ -väritys.

Tarjoaa parempaa vakautta ja varmuutta eri 
ajoasennoissa, jolloin temppujen suorittaminen käy 
helposti ammattilaisen tavoin.

SPARK TRIXX 3UP
Huippuominaisuuksia

BRP:n kannettava 
äänentoistojärjestelmä  

(Lisävaruste)
Ohjaustanko säädettävällä 

korotuspalalla Astinkiilat

Ainutlaatuinen väritys

iBR®  
(Älykäs  jarrutus- ja 
peruutusjärjestelmä)

Laajennettu VTS™ 
(Säädettävä trimmijärjestelmä)
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