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SPARK®

Unikt nöje.

 NYHET Manta Green & White

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

Modell Spark 2up Spark 2up

Insugssystem Naturlig aspiration

Cylindervolym 899 cc

Kylning Slutet kylsystem (CLCS)

Backningssystem 
Manuell 
backningssats 
(tillbehör)

Elektroniskt iBR®* 
(tillval)

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control)-system

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare Kompakt

Huvudfunktioner 
• Hastighets-

mätare 
• Varvtal 

• Timräknare

iTC-systemläge • Sportläge (90 hk enbart)

VIKT 
Torrvikt 410 lb/186 kg 423 lb/192 kg**

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

*Elektronisk broms, neutral och back. **iBR® och Convenience Plus-paket lägger till 21 lb (9 kg).

KAPACITET 
Sittplatser     

Viktkapacitet 352 lb/160 kg 352 lb/160 kg

Bränslekapacitet 7,9 US gal/30 l

Handskfack 0,42 US gal/1,6 l

Främre 
förvaringslåda 

7 US gal/27 l 
(tillbehör)

7 US gal/27 l  
(tillval)

MÅTT 
Längd  
(mellan stötfångare) 110 tum/279 cm

Bredd 46,4 tum/118 cm

Längd 41,1 tum/104,5 cm

SKROV  
Typ Spark®-skrov

Material PolytecTM

FLER EGENSKAPER
• Slimmat säte
• Sätesrem
• LinQ® fästsystem (tillbehör)

• Fotbräda med våtgrepp
• Knäskydd
• Handtag med stöd för handflatan
• Dragkrok

VIKTIGA EGENSKAPER
• ROTAX® 900 ACE™ – 60/90
• Spark®-skrov  
• Lätt och lekfull plattform
• Kan tas på släp med de flesta medelstora bilar
• Upp till 2 passagerare
• Tillval och tillbehör: (endast med 90 hk modeller) iBR® – 

Intelligent broms- och backsystem, främre förvaringssats, 
bordningssteg, RF D.E.S.S.TM-nyckel



©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. Alla produktjämförelser, 
bransch- och marknadsuttalanden avser nya vattenskotrar med säten och 4-taktsmotorer. Vattenskotrarnas prestanda kan variera beroende på bland annat allmänna omgivningsförhållanden, temperatur, höjd över havet, 
förarens skicklighet samt förares/passagerares vikt. Testning av konkurrenters modeller utförs under identiska förhållanden. I enlighet med sitt fortlöpande produktkvalitets- och innovationsåtagande förbehåller sig BRP 
rätten att när som helst dra in eller ändra specifikationer, priser, utförande, egenskaper, modeller eller utrustning utan att därmed åta sig några skyldigheter. †Garmin är ett varumärke tillhörande Garmin Ltd. eller dess 
dotterföretag. 

Rotax® 900 ACETM – 60/90 motorer
Två bränslesnåla, kompakta och lättviktiga Rotax-
motoralternativ.

BRP Audio portabelt ljudsystem (tillval)
Högkvalitativt, vattentätt 50 watt portabelt 
Bluetooth‡-ljudsystem.

Spark®-skrov  
Spark-skrovet är utformat som en lätt och lekfull 
plattform. Det innovativa PolytecTM-materialet 
minskar vikten ytterligare samtidigt som det 
optimerar prestanda och effektivitet. Den 
infärgade gjutningen är reptåligare än glasfiber.

Bordningssteg (tillval)
För lättare och snabbare ombordstigning från 
vattnet.

Slimmat säte
Designat för ökad rörelsefrihet när du kör.

VIKTIGASTE FUNKTIONER

SPARK®

Främre förvaringssats (tillval)
Mer förvaringsutrymme för att ta med sig mer 
utrustning.


