
Kapasitet SPARK 
TRIXX® 2-SETER

SPARK 
TRIXX® 3-SETER

Passasjerkapasitet

Vektkapasitet 160 kg 205 kg

Drivstoffkapasitet 30 liter

Oppbevaringskapasitet - 
hanskerom
Oppbevaringskapasitet - 
brønn foran

1,6 liter
27 l (tilbehør)

Dimensjoner

Lengde 279 cm 305 cm

Bredde 118 cm

Høyde 107 cm

Skrog

Type  SPARK®-skrog

Materiale Polytec™ - Lett, tåler riper og skrammer

Andre egenskaper

Rotax® motor 900 HO ACE™

Inntakssystem Sugemotor

Slagvolum 899 ccm

Kjøling Ferskvannskjøling  
(Closed-Loop Cooling System = CLCS)

Reverssystem Elektronisk iBR®*

Drivstofftype 95 oktan

Gass-system iTC™ (Intelligent Throttle Control) system

Eksossystem D-Sea-Bel™ system

Instrumenter

Instrumenter Digital

Hovedfunksjoner

Speedometer
RPM

VTS™ display
Kjøretøyets timevisning

Sportsmodus

Vekt

Modell 2-seter 3-seter

Tørrvekt 192 kg 199 kg

Garanti

BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i to år.

SPARK TRIXX 2-seter

iControl™ 

Smalt sete

Setestropp

High-Performance VTS™  
(Variable Trim System)

LinQ™-festesystem (Tilbehør med 3-seter) 

Wetgrip-fotbrett

Styre med hvile for håndflaten

Slepekrok

Lensepumpesett

* Elektronisk brems, nøytral og revers

SPARK® TRIXX™2019
REC LITE

Morsom trikser

TRIXX™-pakke

•  BRP bærbart lydsystem (tilbehør)

• Styre med høydejustering
• iBR® (Intelligent Brake & Reverse)

•  Større trimvinkel VTS™  
(Variable Trim System)

• Lensepumpe
• Trinn med kanter
• Eksklusive farger

Orange Crush  
og Chili Pepper

Jalapeno  
og Pear
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SPARK® TRIXX™

Fordobler rekkevidden til den ordinære VTS™ og gjør 
det enklere å foreta triks.

Vanntett, 50-watt Bluetooth‡ bærbart lydsystem av 
høy kvalitet.

iBR® er eksklusivt for Sea-Doo® og stanser vannscooteren  
raskere, med mer kontroll og manøvreringsevne i lav 
hastighet og ved rygging.

Et teleskopisk styresystem som sørger for en bedre 
kjøreopplevelse for førere av ulike størrelser.

Eksklusive TRIXX™ farger.

Med bedre stabilitet og trygghet i ulike kjøreposisjoner 
som gjør det enklere å gjøre triks som en profesjonell.

SPARK TRIXX 3-SETER
Høydepunkter

BRP bærbart lydsystem 
(ekstrautstyr) Styre med høydejustering Trinn med kanter

Eksklusive farger
iBR®  

(Intelligent Brake & Reverse)

VTS™ med forlenget 
rekkevidde 

(variabelt trimsystem)

© 2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ™, ® og BRP logo er varemerker som tilhører Bombardier Recreational Products inc. eller 
dets tilknyttede selskaper. Produktene distribueres i USA av BRP US Inc. Utfør aldri triks med passasjer. Ikke gjør forsøk som ligger utenfor ditt ferdighetsnivå og erfaring. All 
produktsammenligning og bransje- og markedskrav refererer til ny vannscooter med sete og firetakts motor. Ytelsene kan variere avhengig av andre ting som generelle forhold, 
omgivelsestemperatur, høyde over havet, dyktighet og førerens og passasjerens vekt. På grunn av vårt løpende arbeid med å sikre produktkvalitet og innovasjon, forbeholder BRP seg 
retten til når som helst å avslutte eller endre spesifikasjoner, pris, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten å pådra seg forpliktelser. ‡Bluetooth er et registrert varemerke som 
eies av Bluetooth SIG, Inc., og all BRPs bruk av slike merker skjer under lisens.
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