
2023 REC LITE

SPARK®

Unik moro

 NYHET Manta Green & White

ROTAX® MOTOR 900 ACE™ – 60 900 ACE™ – 90

Modell Spark 2up Spark 2up

Innsugingssystem Naturlig aspirert

Slagvolum 899 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS)

Reverssystem 
Manuell 
reverssett 
(tilbehør)

Elektronisk iBR®* 
(ekstrautstyr)

Drivstofftype 95 oktan

Gassystem iTC™-system (Intelligent Throttle Control)

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument Komprimer

Hovedfunksjoner • Speedometer 
• Turteller 

• Kjøretøytimer

iTC System – modus • Sportmodus (kun 90 hk)

VEKT 
Tørrvekt 186 kg 192 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

* Elektronisk brems, nøytral og revers.  
** iBR® og Convenience Package Plus legger til 9 kg. 

KAPASITET 
Personkapasitet     

Vektkapasitet 160 kg 160 kg

Bensintank 30 L

Hanskerom 1,6 L

Frontrom 27 L (tilbehør) 27 L (ekstrautstyr)

MÅL 
Lengde  
(støtfanger til 
støtfanger) 

279 cm

Bredde 118 cm

Høyde 104,5 cm

SKROG  
Type Spark® skrog

Materiale Polytec™

ANDRE FUNKSJONER
• Smalt sete
• Setestropp
• LinQ® festesystem (tilbehør)

• Wetgrip fotbrett
• Ergolock puter
• Håndtak med håndstøtte
• Slepekrok

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 900 ACE™ – 60/90
• Spark® skrog  
• Lett og leken plattform
• Kan trekkes med de fleste mellomstore biler
• Inntil 2 passasjerer
• Tilleggsutstyr og tilbehør: (bare med 90 hk modeller) 

iBR® – Intelligent brems & revers, frontlagringssett, 
bordingstrinn, RF D.E.S.S.™-nøkkel



©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

Rotax® 900 ACE™ – 60/90 motorer
To drivstoffeffektive, kompakte og lette Rotax-
motoralternativer.

BRP Audio – bærbart system (ekstrautstyr)
Vanntett 50-watts Bluetooth‡ bærbart lydsystem 
med høy kvalitet.

Spark® skrog  
Spark skrogdesign utgjør en lett og leken 
plattform. Innovativt Polytec™-materiale som 
reduserer vekt og optimerer ytelse og effektivitet. 
Den innstøpte fargen er mer ripebestandig enn 
glassfiber.

Ombordstigningstrinn (ekstrautstyr)
Gjør ombordstigning fra vannet enklere og 
raskere.

Smalt sete
Utviklet for å gi bedre bevegelsesfrihet  
på turen.

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

SPARK®

Frontoppbevaringssett (ekstrautstyr)
Ekstra oppbevaringsplass slik at du får med mer 
utstyr ombord.


