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VANAF $ 00.000

SPARK® TRIXX™

Speelse trucjes.

ROTAX® MOTOR  900 ACE™ - 90

Model SPARK® TRIXX™ 
2-zitter

SPARK® TRIXX™ 
3-zitter

Inlaatsysteem Natuurlijke aanzuiging

Cilinderinhoud 899 cc

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS)

Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR®*

Brandstoftype Octaan 95

Gassysteem iTC™ (Intelligent Throttle Control) systeem

Uitlaatsysteem D-Sea-BeI™ systeem

METER 
Displaytype Compact

Hoofdfuncties • Snelheidsmeter 
• Toerenteller 

• VTS™ weergave 
• Draaiurenweergave

iTC-systeem - modus • Sportmodus

GEWICHT 
Drooggewicht 194 kg 199 kg

GARANTIE 
BRP biedt twee jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

CAPACITEIT 

Model SPARK® TRIXX™ 
2-zitter

SPARK® TRIXX™ 
3-zitter

Aantal personen     

Draagvermogen 160 kg 205 kg

Brandstoftankinhoud 30 L

Handschoenenvak 1,6 L

Bergvak vooraan 27 L (accessoire)

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot bumper) 279 cm 305 cm

Breedte 118 cm

Hoogte 107 cm

ROMP  
Type SPARK® romp

Materiaal Polytec™

OVERIGE UITRUSTING
• iControl®
• Smal zadel
• Zadel met riem
• LinQ™ bevestigingssysteem (accessoire)
• Antislip treeplank
• Handgreep met palmsteun
• Trekhaak
• Lenspompset

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Licht en speels platform

• Kan gesleept worden met de meeste 
middelgrote auto’s

• Max. 3 passagiers

• TRIXX-pakket: BRP Audio - draagbaar  
systeem (accessoire), VTS™ (variabel 
trimsysteem) met uitgebreid bereik, 
voetsteunen,  
stuur met verstelbare stuurverhoger,  
iBR® (Intelligent Brake & Reverse)*,  
exclusieve kleuren 


