
SÄÄDETTÄVÄ OHJAUSTANGON KORKEUS

JALKATUET

LAAJENNETUN LIIKEALUEEN 
TRIMMIJÄRJESTELMÄ (VTS™)

iBR® (ÄLYKÄS JARRU- 
JA PERUUTUSJÄRJESTELMÄ)

ERIKOISVÄRITYS

NOUSUASKELMA (LISÄVARUSTE)

Pidä hauskaa uudella tavalla  
ja tee temppuja, jotka 
tarjoavat ennennäkemättömän 
ajokokemuksen. Kolmen 
ainutlaatuisen ominaisuuden 
ansiosta SPARK® TRIXX™ on 
vesien mielenkiintoisin laite, jota 
on nyt saatavana kahden ja kolmen 
henkilön malleina.

HENKILÖKANTAVUUS SPARK® TRIXX™ kahdelle SPARK® TRIXX™ kolmelle
Kantavuus 160 kg 205 kg

MITAT
Polttoainesäiliö 30 l 30 l
Pituus (puskurista 
puskuriin)

279 cm 305 cm

Leveys 118 cm 118 cm
Kuivapaino 192 kg 199 kg
Tavaratilat 1,6 l (hansikaslokero) ja 28 l lisävar. Keulan säilytyslaatikko

RUNKO MOOTTORI
Tyyppi SPARK Tyyppi Rotax® 900 HO ACE™

•  Lyhyt ja kevyt runko
•  Profiililtaan tasainen V-runko
•  Hauska ja helppo hallita

Imujärjestelmä Vapaasti hengittävä
Iskutilavuus 899 cm³

Jäähdytys Suljettu jäähdytysjärjestelmä (CLCS)
Peruutusjärjestelmä Elektroninen iBR®

Käynnistin Sähkötoiminen
Polttoainetyyppi 95 oktaania

Orange Crush/Chili Pepper Candy Blue/Chili Pepper 
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©2017 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ™, ® ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden 
tavaramerkkejä. Tuotteita myy Suomessa BRP Finland Oy. Älä suorita 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 märänpinnasta sekä kuljettajan 
taitotaso sekä kuljettajan tai matkustajan paino, voivat vaikuttaa vesikulkuneuvon 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.
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MOOTTORI
899 cm³:n nelitahtinen Rotax®, 
kolmisylinterinen rivimoottori, 
neljä venttiiliä sylinteriä kohti

Markkinoiden kompaktein ja kevyin moottori. 
Rotax® 900 HO ACE™ -moottori takaa välittömän 
kiihdytyksen, erinomaisen polttoainetalouden 
ja erittäin hyvän teho-painosuhteen 
huippunopeuden ollessa noin 80 km/h.

iTC™ (älykäs kaasunhallinta) 
-järjestelmä

Sähköinen kaasuvipu mahdollistaa 
käynnistyksen vapaalla, mikä helpottaa 
hallittavuutta laiturista lähdettäessä. Siinä 
on myös Touring- ja Sport-tilat, joita voidaan 
käyttää oman ajotyylin mukaan. Tuloksena on 
entistä herkempi ja intuitiivisempi ajokokemus.

D-Sea-BeI™-järjestelmä Yhdistää sarjan resonaattoreita ja tärinää 
vaimentavia komponentteja, joiden ansiosta 
Sea-Doo®-vesijetit ovat hiljaisimpia vesillä.

Suljettu jäähdytysjärjestelmä Käyttää jäähdytysnestettä auton jäähdyttimen 
tavoin pitämään moottorin ihanteellisessa 
lämpötilassa. Pitää myös syövyttävän  
suolaveden ja roskat pois moottorista.

OMINAISUUDET
Exoskel™ Minimalistinen muotoilu, jossa vain olennaiset 

rakenneosat ovat keulassa. Vähemmän painoa  
ja voimakas, nykyaikainen huipputason muotoilu, 
joka kuvastaa Sea-Doo® SPARK® -vesijetin 
leikkisää luonnetta.

Polytec™ On kierrätettävä ja erittäin kevyt ja 
kestävä komposiittimateriaali, joka 
sisältää polypropyleenia ja pitkiä 
lasikuituvahvisteita. Materiaali on suunniteltu 
runko- ja kansikäyttöön. Se takaa vesijetin 
rakennelujuuden myös kuormitettuna ja 
mahdollistaa tuotteen rakennetta tukevat  
kevyet mutta kestävät osat.

iControl® Vesijetin ”aivot”, jotka yhdistävät kaikkien 
järjestelmien toiminnan parhaan mahdollisen 
ajokokemuksen saavuttamiseksi.

Touring-tila/Sport-tila Valittavana kaksi kaasuvastetta erilaisille 
ajotyyleille. Touring-tila on oletusasetus, joka 
tarjoaa rauhallisen kiihdytyksen tasaisempaa 
ajoa varten – toimii ihanteellisesti matka- 
ajossa ja kaksin ajettaessa. Sport-tila on helppo 
kytkeä päälle painamalla mittariston alla olevaa 
painiketta kolmen sekunnin ajan. Sen avulla 
saadaan aikaan terävämpikaasuvaste  
ja voimakkaampi kiihdytys.

Interaktiivinen monitoiminen 
digitaalinen tietokeskus

Touring-tila, Sport-tila, polttoaineen määrä, 
kierroslukumittari, nopeusmittari, tuntimittari.

Kahvoissa kämmentuki

Vakaimet

Luistamaton astinlauta

Polvityyny

Vetokoukku

Takatartuntakahva

Istuinhihna

Pilssipumppusarja

Yksi tyhjennystulppa

Huuhtelusarja

Kelluva hätäkatkaisinnaru

Käyttäjän opas, opastusvideo ja kirjanen

PROPULSIOJÄRJESTELMÄ
iBR® (älykäs jarru- 
ja peruutusjärjestelmä)

Vesijettien ensimmäinen ja ainoa, aito 
jarrujärjestelmä jo vuodesta 2009 lähtien. 
Intuitiivisen iBR®-järjestelmän avulla pysähdyt 
aikaisemmin, mikä lisää turvallisuutta. 
Vain kahvaa puristamalla. Elektroninen 
peruutustoiminto parantaa hallittavuutta  
ja helpottaa rantautumista.

Juoksupyörä 
ruostumatonta terästä

Parempi kiihtyvyys, suurempi huippunopeus  
ja vähemmän kavitaatiota.

TRIXX-PAKETTI
Säädettävä 
ohjaustangon korkeus

Alumiininen säädettävä ohjaustanko on jopa 
150 mm korkeampi kuin tavallinen Sea-Doo® 
SPARK® -ohjaustanko. Sen voi portaattomasti 
säätää moneen eri asentoon, ja liikkumavara 
tarjoaa enemmän mahdollisuuksia vesijetin 
ohjaamiseen ja kuljettajan asennon 
muuttamiseen. Se tekee temppuilusta ennen 
kokemattoman helppoa ja hauskaa.

Jalkatuet Viistetyt jalkatuet tuovat vakautta ja varmuutta 
painon siirtämiseen taakse. Kuljettaja voi 
käyttää tehokkaammin jalkojaan ohjaamiseen 
eri ajoasennoissa.

Laajennetun liikealueen 
trimmijärjestelmä VTS™

VTS™ säätää normaalisti keulan kulmaa  
ja mukauttaa näin vesijettisi käyttäytymistä 
ja parantaa tuntumaa veteen. Laajennetun 
liikealueen VTS™-järjestelmän säätöalue on 
kaksi kertaa laajempi kuin SPARK®-mallissa 
tavallisesti käytetyssä VTS™-järjestelmässä, 
joten voit yrittää, kuinka korkealle saat  
nostettua keulan tai kuinka syvälle saat sen 
upotettua veteen – temppuilu ei ole koskaan  
ollut näin helppoa.

Ainutlaatuiset värit

LISÄVARUSTEET
Keulan säilytyslaatikko
Etusuojakansi
Nousuaskelma
RF D.E.S.S.™ -avain (radiotaajuustunnistus)
Syvyysmittari
Kiinni napsautettavat lepuuttajat
Matkatavaraverkko
Sivusuoja
Luistamaton matto
Sea-Doo® Speed Tie™ -laiturointinaru
Merimiessäkki
Hiekkasäkkiankkuri
12 V:n ulosotto ja asennussarja
Turvavarustesarja
Palosammutin
Sea-Doo® Click & Go -traileri
Sea-Doo® SPARK® -suojus
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