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SPARK®

Ongeëvenaard plezier.

 NIEUW Manta Green en Wit

ROTAX® MOTOR 900 ACETM – 60 900 ACETM – 90

Model Spark 2-zitter Spark 2-zitter

Inlaatsysteem Natuurlijke aanzuiging

Cilinderinhoud 899 cc

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS)

Achteruitvaarsysteem 
Kit voor 
handmatige 
achteruit 
(accessoire)

Elektronisch iBR®* 
(optie)

Brandstoftype 95 octaan

Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control) systeem

Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 
Displaytype Compact

Belangrijkste functies 
• Snelheids-

meter 
• Toerenteller 

• Draaiuren

iTC-systeem - modus • Sportmodus (alleen 90 pk)

GEWICHT 
Drooggewicht 186 kg 192 kg**

GARANTIE 
BRP biedt 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

*Elektronische rem, neutraal en achteruit.  
**iBR® en Convenience Plus pakket voegt 9 kg toe.

CAPACITEIT 
Aantal personen     

Draagvermogen 160 kg 160 kg

Inhoud 
brandstoftank 30 L

Handschoenenvak 1,6 L

Bergvak vooraan 27 L (accessoire) 27 L (optie)

AFMETINGEN 
Lengte  
(bumper tot bumper) 279 cm

Breedte 118 cm

Hoogte 104,5 cm

ROMP  
Type Spark® romp

Materiaal PolytecTM

OVERIGE UITRUSTING
• Smal zadel
• Zadel met riem
• LinQ® bevestigingssysteem 

(accessoire)

• Antislip treeplank
• Kniebeschermers
• Handgrepen met palmsteun
• Sleepoog

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax® 900 ACETM – 60 / 90
• Spark® romp  
• Licht en speels platform
• Kan gesleept worden met de meeste  

middelgrote auto’s
• Max. 2 passagiers
• Opties en accessoires: (alleen bij modellen van 90 pk) 

iBR® – Intelligent Brake & Reverse, kit voor bagagebak 
voor bergruimte vooraan, opstaptrede, RF D.E.S.S.TM 
sleutel



©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

Rotax® 900 ACETM – 60/ 90 motoren
Twee zuinige, compacte en lichte Rotax 
motoropties.

BRP Audio – draagbaar systeem (optie)
Waterdicht, draagbaar geluidssysteem van 50 watt 
met Bluetooth‡.

Spark® romp  
Het ontwerp van de Spark romp zorgt voor een 
licht en speels platform. Bovendien reduceert het 
innovatieve PolytecTM materiaal het gewicht van de 
waterscooter en optimaliseert het de prestaties 
en efficiëntie. De spuitgegoten kleuren zijn meer 
krasbestendig dan glasvezel.

Opstaptrede (optie)
Voor gemakkelijker en sneller opstappen  
uit het water.

Smal zadel
Ontworpen voor meer bewegingsvrijheid 
op het water.

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

SPARK®

Bergvak vooraan (optie)
Extra bergruimte om meer spullen  
mee te nemen aan boord.


