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SPARK TRIXX
®

™

Ha kul som aldrig förr och utför
enkelt tricks som ständigt varierar
din körupplevelse. Tack vare tre
exklusiva funktioner är SPARK®
TRIXX™ det häftigaste och
mest uppseendeväckande
i vattnet, nu i versioner för
både två och tre passagerare.

VTS™-SYSTEM (VARIABELT TRIMSYSTEM)
MED UTÖKAT INSTÄLLNINGSOMRÅDE

Candy Blue/Chili Pepper

SITTPLATSER
Viktkapacitet

MÅTT

Bränslekapacitet
Längd (stötfångare
till stötfångare)
Bredd
Torrvikt
Förvaringskapacitet

Orange Crush/Chili Pepper

iBR® (INTELLIGENT BRAKE & REVERSE)
SPARK TRIXX 2-sits

SPARK TRIXX 3-sits

160 kg

205 kg

30 L
279 cm

30 L
305 cm

®

™

®

™

118 cm
118 cm
192 kg
199 kg
1,6 L (handskfack) och 28 L med tillv. främre förvaringsfack

SKROV

TypSPARK
• Kort och lätt plattform
• Grunt V-skrov
• Lekfull och lättmanövrerad

MOTOR
Typ

EXKLUSIVA FÄRGER

Rotax® 900 HO ACE™

Insugssystem
Sugmotor
Cylindervolym
899 cc
Kylning
CLCS (Closed-Loop Cooling System)
Backsystem
Elektronisk iBR®
Startsystem
Elstart
Bränsletyp
95 oktan

OMBORDSTIGNINGSSTEG (TILLBEHÖR)

SPARK TRIXX

MOTOR
899 cc fyrtakts Rotax®
trecylindrig radmotor med fyra
ventiler per cylinder

Marknadens lättaste och mest kompakta motor.
Rotax® 900 HO ACE™ ger tveklös acceleration,
imponerande bränsleekonomi och exceptionellt bra
effekt/viktförhållande med en toppfart på nästan
50 mph (80,4 km/h).

iTC™-system (Intelligent
Throttle Control)

Detta avancerade gasspjällssystem medger start i
friläge så att du smidigt kan lägga till och starta.
Du kan också växla mellan touring- och sportläge
beroende på körsätt. Resultatet är snabb och exakt
respons, och mer intuitiv körning.

D-Sea-BeI™-system

En kombination av en serie resonatorer och
vibrationsdämpande komponenter som
tillsammans gör Sea-Doo® till en av marknadens
tystaste vattenskotrar.

Slutet kylsystem (CLCS)

Använder kylvätska för kylning av motorn till
idealisk drifttemperatur (ungefär som kylaren i en
bil). Innebär dessutom att korrosivt saltvatten och
skräp inte riskerar att orsaka skador.

iBR®-system (Intelligent Brake
& Reverse)

En minimalistisk arkitektur med enbart de
väsentliga strukturella komponenterna placerade i
vattenskoterns främre del. Resultatet är lägre vikt
samt en kraftfull, modern och avancerad design
som framhäver den unika och lekfulla naturen hos
Sea-Doo® SPARK®.

Det första sanna bromssystemet för vattenskotrar
har uppmärksammats av den amerikanska
kusträddningen sedan 2009 när det gäller
förbättrad säkerhet till sjöss. Det intuitiva iBR®systemet stannar tidigare för ökad trygghet. Allt du
behöver göra är att trycka på ett reglage. Dessutom
ger den elektroniska backfunktionen smidig
manövrering och tilläggning.

Impeller av rostfritt stål

Ger bättre acceleration, högre topphastighet och
mindre kavitation.

DRIVSYSTEM

FUNKTIONER
Exoskel™

Polytec™

Ett återvinningsbart, lätt och starkt
kompositmaterial tillverkat av polypropylen och
glasfiberförstärkningar. Det har utvecklats för
däck- och skrovkonstruktioner så att vattenskoterns
strukturella integritet ska bibehållas vid höga
påfrestningar samtidigt som lätta och hållbara
material kan användas i konstruktionen.

iControl®

”Hjärnan” som integrerar och styr alla system för
bästa möjliga funktion.

Touring-/sportläge

Två typer av gasrespons för olika körstilar.
Touringläge är standardinställningen, och ger en
progressiv accelerationskurva för mjuk åkning;
optimalt för lugn körning eller körning med
passagerare. Du aktiverar enkelt Sport-läge
genom att hålla knappen på instrumentkonsolen
intryckt i tre sekunder. Detta läge ger
maximala accelerationsprestanda för en mer
aggressiv gasrespons.

Interaktiv, digital
multifunktionsinstrumentering

Touringläge, sportläge, bränslenivå,
hastighetsmätare, varvräknare, timmätare.

Handtag med stöd för handflatorna
Sponsons
Greppsäkra fotstöd
Knäskydd
Bogseringskrok
Bakre handtag
Sätesrem
Länspump
Enkel avtappningsplugg
Spolningssats
Flytande säkerhetslina
Bruksanvisning, instruktionsvideo och informationshäfte

TRIXX-PAKET
Justerbar styrhöjare

Detta avancerade styre med justerbar styrhöjare
tillverkad av aluminium kan justeras upp till
150 mm högre än Sea-Doo® SPARK® standardstyre
och kan ställas in i flera lägen som ger dig större
kraft när du manövrerar, lutar och leker med
skotern. Systemet underlättar konststycken, och får
vem som helst att se ut som ett proffs på vattnet.

Fotstöd

De vinklade ytorna du tryggt och säkert kan
omfördela kroppstyngden i skoterns bakände
och aktivt använda fötterna för att manövrera i
olika körställningar.

VTS™ (Variable Trim System) med VTS™ justerar jetstrålens vinkel för att förändra
utökat område
skoterns sjöegenskaper och hjälper till att trycka
ned skrovet mot vattenytan. VTS™ med utökat
område har dubbelt så stort område som standardVTS™ för SPARK®, så du kan höja skoterns nos
högre eller begrava den djupare i vattnet och utföra
avancerade konststycken lekande lätt.
Exklusiv färgsättning

TILLVAL/TILLBEHÖR
Främre förvaringsfack
Främre stänkavvisare
Steg för ombordstigning
RF D.E.S.S.™-nyckel (identifiering via radiofrekvensteknik)
Djupmätare
Fendrar med snabbfäste
Lastnät
Sidoskydd
Halkfri matta
Sea-Doo® Speed Tie™
Vattentät väska
Sandsäcksankare
12 V-uttag med monteringsdetaljer
Säkerhetsutrustning
Brandsläckare
Sea-Doo® Click & Go släpvagn
Sea-Doo® SPARK® kapell
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