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REC LITE

®

MER KUL ÄN DU KUNNAT
FÖRESTÄLLA DIG
Sea-Doo® SPARK® är i en klass för
sig. Den är så lekfull och lättkörd att
hela familjen kan njuta i fulla drag.
Välj mellan tre iögonfallande färger
och en mängd tillval och tillbehör.

Vanilla/Blueberry
Licorice/Mango
Pineapple/Candy Blue

DEN ENKLASTE
VATTENSKOTERN ATT
KÖPA, ÄGA OCH DRA

SITTPLATSER

Sea-Doo® SPARK® 3-sits

160 kg

205 kg

Viktkapacitet

Sea-Doo SPARK är den mest
prisvärda, bränslesnålaste1 och
lättaste2 vattenskotern på
marknaden. Den kan dessutom
transporteras på släpvagn även
med en liten bil, och är lättare
att underhålla än någon annan
vattenskoter på marknaden.
®

Sea-Doo® SPARK® 2-sits

MOTOR

®

Typ
Backsystem

Rotax® 900 ACE™

Rotax® 900 HO ACE™

Rotax® 900 HO ACE™

Manuell backning (tillval)

Elektronisk iBR®*

Elektronisk iBR®*

Bränsletyp

95 oktan

95 oktan

Insugssystem

Sugmotor

Sugmotor

30 L

30 L

Längd (stötfångare
till stötfångare)

279 cm

305 cm

Bredd

118 cm

118 cm

Torrvikt

184 kg**

191 kg**

1,6 L
28 L

1,6 L
28 L

DIMENSIONER
Bränslekapacitet

TILLVERKAD AV EN
ERKÄND BRANSCHLEDARE

Förvaringskapacitet
– Handskfack
BRP Sea-Doo® har bevisat sitt
– Med tillv. Främre
ledarskap inom vattenskoterbranschen
förvaringsfack
i mer än 25 år.

Elektronisk broms, neutralläge och back. 

*

iBR® + (6 kg)

**

SPARK

®

FUNKTIONER
Exoskel™

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®.

Polytec™

Ett återvinningsbart, lätt och starkt
kompositmaterial tillverkat av polypropylen och
glasfiberförstärkningar. Det är utvecklat för däckoch skrovkonstruktioner och gör att vattenskoterns
strukturella integritet bibehålls även vid stora
påfrestningar, plus att lätta och starka material kan
användas för övriga konstruktionsdetaljer.

iTC™-system (Intelligent
Throttle Control)

Elektromekaniskt system som på elektronisk
väg (dvs utan vajrar) överför signalerna från
gasreglaget till motorn. Detta system ger snabb
och exakt respons, vilket i sin tur ger en jämnare
motorgång och bättre bränsleekonomi. Medger
även olika körlägen som t.ex. sportläge med
Rotax® 900 HO ACE™-motorn, som aktiveras
genom att knappen under konsolen hålls
intryckt i 3 sekunder.

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.

Interaktiv, digital
multifunktionsinstrumentering

Touringläge, sportläge (HO-motor), bränslenivå,
hastighetsmätare, varvräknare, timmätare.

Impeller av rostfritt stål

Ger bättre acceleration, högre topphastighet och
mindre kavitation.

Handtag med stöd för handflatorna

SPARK® 3-sits

Pinneaple/Candy blue med tillval iBR® & Convenience Package Plus visas

FABRIKSINSTALLERADE TILLVAL
Sittplatser

Två alternativ: Två- eller tresitsig (ger mer plats och
vattensportmöjligheter). För 2 eller 3 personer ger det smala
sätet de åkande mer rörlighet och frihet på vattenskotern.

Motor

Två alternativ: Rotax® 900 ACE™ (endast 2-sits) eller Rotax®
900 HO ACE™. Detta är en 899 cc fyrtakts trecylindrig radmotor
med fyra ventiler per cylinder. Denna konstruktion har möjliggjort
marknadens mest kompakta och lätta motor. Tack vare det
prisade ACE-systemet (Advanced Combustion Efficiency) är detta
branschens1 bränsleeffektivaste vattenskoter, plus att den har ett
exceptionellt gott effekt/viktförhållande.

iBR®-system (Intelligent Brake & Inkluderar det första sanna bromssystemet för vattenskotrar, som
Reverse) (endast 900 HO ACE) 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.
Färger

TILLVAL/TILLBEHÖR
Dekalsats

Sponsons
Greppsäkra fotstöd
Knäskydd
Bogseringskrok
Bakre handtag
Sätesrem
Enkel avtappningsplugg
Spolningssats
Flytande säkerhetslina
Bruksanvisning, instruktionsvideo och informationshäfte

Vanilla/Blueberry, Licorice/Mango, Pineapple/Candy Blue

Med ett stort urval tillbehör och 3 olika layouter kan öka
personligheten ännu mer.

VTS™ (Variable Trim System, endast tillgängligt
för versioner med iBR®)
Utökat VTS (Variable Trim System, endast
tillgängligt för versioner med iBR®)
Justerbar styrhöjare
Fotstöd
Tow Pro (endast med tresitsiga modeller)
Stötupptagare
Främre förvaringsfack
Främre stänkavvisare
Steg för ombordstigning
RF D.E.S.S. nyckel (identifiering via
radiofrekvensteknik)
Djupmätare
Fendrar med snabbfäste
Lastnät

©
2017 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med ensamrätt. ™, ® och BRP-logotypen är varumärken tillhörande Bombardier Recreational
Products Inc. eller dess dotterbolag. Produkterna distribueras i USA av BRP US Inc. Alla produktjämförelser, bransch- och marknadspåståenden
avser nya vattenskotrar för sittande körning och med 4-taktsmotor. Produkternas prestanda kan variera beroende på bland annat allmänna
förhållanden, omgivningstemperatur, höjd över havet, körförmåga och förarens och passagerarnas vikt. Vid test av konkurrerande modeller utförda
under identiska förhållanden. På grund av våra högt ställda mål avseende produktkvalitet och innovation, förbehåller vi oss rätten att när som helst
ändra specifikationer, priser, utformning, funktioner, modeller eller utrustning utan några ytterligare förpliktelser från vår sida. Tryckt i Kanada.
¹ Baserat på interna BRP-test samt information på tillverkarens webbplatser. ² Källa: Tillverkarens webbplats.

Sidoskydd
Manuell backning
Halkfri matta
Halkfri matta, förlängning
Sea-Doo® Speed Tie™
Vattentät väska
Chill Shade
Sandsäcksankare
12 V-uttag med monteringsdetaljer
Säkerhetsutrustning
Länspump
Brandsläckare
Sea-Doo® Click & Go släpvagn
Sea-Doo® SPARK® kapell

