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SPARK TRIXX

™

®

Speelse trucjes

TRIXX™ pakket
•

SPARK TRIXX 2-ZITTER

Draagbaar audiosysteem van BRP
(accessoire)

•

Stuur met verstelbare stuurverhoger

•

iBR® (Intelligent Brake & Reverse)*

•

VTS™ met uitgebreid bereik
(variabel trimsysteem)

•

Voetsteunen

•

Exclusieve kleuren

Capaciteit

Chili Pepper
en Pear
Jalapeno
en Pear

SPARK® 2-ZITTER SPARK® 3-ZITTER

Aantal personen
Draagvermogen

160 kg

205 kg

Brandstoftankinhoud

Gassysteem

305 cm

Hoogte

107 cm

Elektronische iBR®*
95 octaan
iTC™ systeem (Intelligent Throttle Control)
D-Sea-BeI™ systeem

Displaytype

Compact
Snelheidsmeter
Toerenteller
VTS™ weergave
Draaiurenweergave
Sportmodus

Hoofdfuncties

Romp
SPARK®-romp
Polytec™

Overige kenmerken
Smal zadel

LinQ™ bevestigingssysteem
(accessoire bij 3-zitter)

Lus zitting

Slipvaste treeplank

VTS™ (Variabel trimsysteem)

Handgrepen met palmsteunen

Draagbaar audiosysteem van BRP
(accessoire)

Sleephaak

*Elektronische rem, neutraal en achteruit.

Gesloten koelsysteem (CLCS)

Meter
279 cm
118 cm

iControl®

899 cc

Uitlaatsysteem

Breedte

Materiaal

Cilinderinhoud

Brandstoftype

Afmetingen

Type

Natuurlijke aanzuiging

Achteruitvaarsysteem
1,6 L
27 L (accessoire)

900 HO ACE™

Inlaatsysteem
Koeling

30 L

Bergruimte handschoenenvak
Bergruimte - bergvak
vooraan

Lengte

Rotax® motor

Gewicht
Model

2-zitter

3-zitter

Drooggewicht

194 kg

199 kg

Garantie
BRP biedt twee jaar beperkte garantie op deze waterscooter.

SPARK TRIXX™
®

SPARK TRIXX 3-ZITTER

Prominente kenmerken

Draagbaar audiosysteem van
BRP (accessoire)
Kwalitatief, waterdicht, draagbaar geluidssysteem
van 50 watt met Bluetooth‡.

VTS™ met uitgebreid bereik
(Variabel trimsysteem)

Biedt dubbel zoveel bereik als het gewone VTS™ om
vlotter moeilijke tricks uit te voeren.

Stuur met verstelbare
stuurverhoger
Een telescopisch stuursysteem voor een optimale
ervaring voor grote en kleine bestuurders.

iBR®

(Intelligent Brake & Reverse)

Het exclusieve iBR® van Sea-Doo® stopt de
waterscooter sneller en biedt meer controle en
wendbaarheid bij lage snelheden en in de achteruit.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ™, ® en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen.
In de V.S worden de producten gedistribueerd door BRP US Inc. Voer nooit trucjes uit met een passagier. Probeer nooit iets uit te voeren wat je vaardigheden en ervaring te boven gaat. Alle
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar de nieuwe zitwaterscooter met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere,
algemene omstandigheden, omgevingstemperatuur en hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. In het kader van zijn beleid van voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie
behoudt BRP zich het recht voor op eender welk moment specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit enige verplichting inhoudt. Gedrukt in Canada.
‡ Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk dat eigendom is van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van dergelijke merken
door BRP gebeurt onder licentie.

Voetsteunen
Biedt meer stabiliteit en vertrouwen in verschillende
rijposities, om makkelijker tricks uit te voeren zoals
een professional.

Exclusieve kleuren
Exclusieve kleuren voor de TRIXX™.

