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SPARK® TRIXXTM

Lekfull trixare.

 Dazzling Blue

 NYHET Manta Green

ROTAX®-MOTOR  900 ACE™ – 90

Modell SPARK TRIXX 2up SPARK TRIXX 3up

Insugssystem Naturlig aspiration

Cylindervolym 899 cc

Kylning Slutet kylsystem (CLCS)

Backningssystem Elektroniskt iBR®*

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control)-system

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare Kompakt

Huvudfunktioner • Hastighetsmätare 
• Varvtal 

• VTSTM 
• Timräknare

iTC-systemläge • Sportläge

VIKT 
Torrvikt 428 lb/194 kg 439 lb/199 kg

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

KAPACITET 
Sittplatser     

Viktkapacitet 352 lb/160 kg 450 lb/205 kg

Bränslekapacitet 7,9 US gal/30 l

Handskfack 0,42 US gal/1,6 l

Främre förvaringslåda 7 US gal/27 l (tillbehör)

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 110 tum/279 cm 120 tum/305 cm

Bredd 46,4 tum/118 cm

Längd 42,1 tum/107 cm

SKROV  
Typ Spark®-skrov

Material PolytecTM

FLER EGENSKAPER
• Slimmat säte
• Sätesrem
• RF D.E.S.S.™-nyckel**
• LinQ® fästsystem (tillbehör)

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

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 900 ACETM – 90 
• Spark®-skrov 
• Lätt och lekfull plattform
• Kan tas på släp med de flesta medelstora bilar
• Upp till 3 passagerare
• TRIXXTM-paket: BRP Audio portabelt ljudsystem 

(tillval), styre med justerbar styrhöjare, iBR® – 
intelligent broms- och backsystem, utökat VTS™ 
(variabelt trimsystem), vinklade fotstöd, exklusiv 
färgsättning

*Elektronisk broms, neutral och back.  
**Eventuellt inte tillgänglig vid köptillfället.  

Kontrollera med återförsäljaren.
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Rotax® 900 ACETM – 90 motor
Rotax® 900 ACE™ – 90 ger skarp acceleration med 
imponerande bränsleekonomi. 

Utökat VTSTM (variabelt trimsystem)
Utökar det vanliga VTSTM till det dubbla  
för att underlätta att utföra trick.

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

iBR® – intelligent broms- och backsystem
iBR som är exklusivt för Sea-Doo®, bromsar 
vattenskotern snabbare och ger bättre kontroll 
och manövrering i låg hastighet och vid backning.

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

Styre med justerbar styrhöjare
Ett teleskopiskt styrsystem som optimerar 
upplevelsen för förare med olika längd.

VIKTIGASTE FUNKTIONER


