
Tilavuudet SPARK 
TRIXX® KAHDELLE

SPARK 
TRIXX® KOLMELLE

Henkilömäärä

Kantavuus 160 kg 205 kg

Polttoainesäiliö 30 litraa

Hansikaslokero
Etusäilytystila

1,6 litraa
27 litraa (lisävaruste)

Mitat

Pituus 279 cm 305 cm

Leveys 118 cm

Korkeus 107 cm

Runko

Tyyppi SPARK®-runko

Materiaali Kevyt ja naarmuuntumaton Polytec™

Muut ominaisuudet

Rotax®-moottori 900 HO ACE™

Imujärjestelmä Vapaasti hengittävä

Sylinteritilavuus 899 cm³

Jäähdytys Suljettu jäähdytysjärjestelmä (CLCS)

Peruutusjärjestelmä Elektroninen iBR®*

Polttoainetyyppi Oktaaniluku 95

Kaasujärjestelmä iTC™-järjestelmä (älykäs kaasunhallinta)

Pakojärjestelmä D-Sea-BeI™-järjestelmä

Mittaristo

Mittarityyppi Kompakti

Päätoiminnot

Nopeusmittari
Käyntinopeusmittari

VTS™-näyttö
Käyttötuntinäyttö

Sport-tila

Paino

Malli kahdelle kolmelle

Kuivapaino 192 kg 199 kg

Takuu

Vesijetillä on BRP:n rajoitettu kahden vuoden takuu.

SPARK TRIXX kahdelle

iControl® 

Kapea istuin

Istuinhihna

Tehokas säädettävä trimmijärjestelmä VTS™

LinQ™-kiinnitysjärjestelmä 
(lisävaruste kolmen mallissa) 

Luistamaton astinlauta

Kahvoissa kämmentuki

Vetokoukku

Pilssipumppusarja

* Elektroninen jarru, vapaa-asento ja peruutus

SPARK® TRIXX™2019
REC LITE

Leikkisä temppuilija

TRIXX™-PAKETTI

•  BRP:n kannettava audiojärjestelmä 
(lisävaruste)

•  Säädettävä ohjaustangon korkeus
• iBR® (älykäs jarru- ja peruutusjärjestelmä)

•  Laajennetun liikealueen  
trimmijärjestelmä VTS™

• Pilssipumppu
• Jalkatuet
• Erikoisväritys

Orange Crush  
ja Chili Pepper

Jalapeno  
ja Pear



SPARK® TRIXX™

Säätöalue on kaksi kertaa laajempi kuin perinteisessä 
VTS™-järjestelmässä, joten temppuilu on helpompaa 
ja temput suurempia.

Erittäin laadukas, kannettava, vesitiivis, 50 watin 
Bluetooth‡-audiojärjestelmä.

Sea-Doo-vesijettien ainutlaatuinen iBR®-järjestelmä 
pysäyttää vesijetin nopeammin sekä parantaa 
hallittavuutta ja ohjattavuutta alhaisissa nopeuksissa  
ja peruutettaessa.

Säädettävä ohjausjärjestelmä takaa parhaan  
mahdollisen ajokokemuksen kaikenkokoisille  
kuljettajille.

TRIXX™-erikoisväritys.

Jalkatuet parantavat vakautta ja tukevuutta erilaisissa  
ajoasennoissa. Niiden avulla voit helpommin tehdä 
temppuja ammattilaisten tapaan.

SPARK TRIXX kolmelle

Tärkeimmät ominaisuudet

BRP:n kannettava 
audiojärjestelmä (lisävaruste)

Säädettävä ohjaustangon 
korkeus Jalkatuet

Ainutlaatuiset värit
iBR®  

(älykäs jarru- ja peruutusjärjestelmä)
Laajennetun liikealueen 

trimmijärjestelmä VTS™

© 2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ™, ® ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden 
tavaramerkkejä. Tuotteita myy Suomessa BRP Finland Oy. Älä koskaan tee temppuja, kun kyydissäsi on matkustaja. Huomioi oma taitotasosi. Kaikki tuotevertailut, alaa ja 
markkinoita koskevat väitteet viittaavat uuteen istuttavaan vesijettiin, joka on varustettu nelitahtimoottorilla. Olosuhteet, kuten ympäristön lämpötila, korkeus merenpinnasta ja 
kuljettajan taitotaso sekä kuljettajan tai matkustajan paino, voivat vaikuttaa vesijetin suorituskykyyn. Koska BRP on sitoutunut jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitaan, 
se pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteiden teknisiä tietoja, hintoja, muotoilua, ominaisuuksia, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman 
seuraamuksia. Painettu Suomessa. ‡ Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki, ja BRP käyttää merkkiä lisenssillä.


