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SPARK®

Omaa luokkaansa hauskuudessa.

 UUTTA Manta Green & White

ROTAX®-MOOTTORI 900 ACETM – 60 900 ACETM – 90

Malli Spark 2up Spark 2up

Imujärjestelmä Vapaasti hengittävä

Sylinteritilavuus 899 cm3

Jäähdytys Suljettu jäähdytysjärjestelmä (CLCS)

Peruutusjärjestelmä 
Manuaalinen 
peruutussarja 
(lisävaruste)

Sähköinen iBR®* 
(lisävaruste)

Polttoaineen tyyppi Oktaaniluku 95

Kaasujärjestelmä iTCTM-järjestelmä (Intelligent Throttle Control)

Pakojärjestelmä D-Sea-BeITM -järjestelmä

MITTARI 
Mittarityyppi Kompakti

Päätoiminnot 
• Nopeusmittari 
• Kierrosluku-

mittari 

• Käyttötunnit

iTC Järjestelmä – Tila • Sport-tila (vain 90 hv)

PAINO 
Kuivapaino 410 lb/186 kg 423 lb/192 kg**

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

*Sähköinen jarrutus, vapaa ja peruutus. ** iBR® ja mukavuusvarustelu Plus lisäävät painoa 9 kg.

KAPASITEETTI 
Henkilömäärä     

Paino 352 lb/160 kg 352 lb/160 kg

Polttoainesäiliön 
tilavuus 7.9 US gal/30 l

Hansikaslokero 0.42 US gal/1,6 l

Etutavaratila 7 US gal/27 l 
(lisävaruste)

7 US gal/27 l  
(valinnainen)

MITAT 
Pituus  
(puskurista puskuriin) 110″/279 cm

Leveys 46,4″/118 cm

Korkeus 41,1″/104,5 cm

RUNKO  
Tyyppi Spark®-runko

Materiaali PolytecTM

MUUT OMINAISUUDET
• Kapea istuin
• Istuinhihna
• LinQ®-kiinnitysjärjestelmä 

(lisävaruste)

• Märkänäkin pitävä astinlauta
• Polvisuojat
• Kämmentuelliset käsikahvat
• Vetokoukku

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
• Rotax® 900 ACETM – 60 / 90
• Kevyt ja leikkisä Spark®-runko
• Hinattavissa useimmilla keskikokoisilla autoilla
• 1 - 2 henkilöä
• Valinnaiset ja lisävarusteet: (vain 90 hv:n mallit) iBR® – 

Älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä, etutavaratilan 
säilytyslaatikkosarja, nousuaskelma, RF D.E.S.S.TM -avain



©2022 Bombardier Recreational Products Inc,. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, TM ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki tuotevertailut ja väitteet koskien 
alaa ja markkinoita viittaavat uusiin, istuttaviin, nelitahtimoottorilla varustettuihin vesijetteihin. Vesikulkuneuvon suorituskyky vai vaihdella riippuen muun muassa yleisistä olosuhteista, ympäristön lämpötilasta ja korkeudesta, 
kuljetustaidosta ja kuljettajan/matkustajan painosta. Kilpailevien mallien testaaminen on suoritettu samanlaisissa olosuhteissa. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme 
itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, hintaa, muotoilua, ominaisuuksia, malleja tai varusteita ilman minkäänlaisia velvoitteita. †Garmin on Garmin Ltd.:in tai sen tytäryhtiöiden 
tavaramerkki. 

Rotax® 900 ACETM – 60/ 90 -moottorit
Kaksi tehokasta, kompaktia ja kevyttä Rotax-
moottorivaihtoehtoa.

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

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.

Nousuaskelma (lisävaruste)
Helpottaa ja nopeuttaa vesijettiin nousemista 
vedestä.

Kapea istuin
Suunniteltu parantamaan kuljettajan 
liikkumavapautta ajon aikana.

HUIPPUOMINAISUUKSIA

SPARK®

Etutavaratilan säilytyslaatikko (lisävaruste)
Lisätilan ansiosta voit kuljettaa enemmän  
tavaroitasi mukanasi.


