
ETT BRP-VARUMÄRKE

 NYHET Lava Red & Deep Black

*Elektronisk broms, neutral och back.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. Produkterna distribueras i USA av 
BRP US Inc. Utför aldrig trick med passagerare ombord. Försök inte göra trick om du känner att du inte har tillräcklig erfarenhet eller förmåga. Alla produktjämförelser, bransch- och marknadsuttalanden avser nya vattenskotrar med 
säten och 4-taktsmotorer. Vattenskotrarnas prestanda kan variera beroende på bland annat allmänna omgivningsförhållanden, omgivande temperatur, höjd över havet, förarens skicklighet samt förares/passagerares vikt. På grund 
av sitt fortlöpande produktkvalitets- och innovationsåtagande förbehåller sig BRP rätten att, när som helst, dra in eller ändra specifikationer, priser, utförande, egenskaper, modeller eller utrustning utan att därmed påta sig några 
skyldigheter. Tryckt i Kanada. *Elektronisk broms, neutral och back

SPARK® TRIXX™

Lekfull trixare.

ROTAX®-MOTOR  900 ACE™ – 90

Modell SPARK® TRIXX™  
2-sits

SPARK® TRIXX™ 
3-sits

Insugssystem Naturlig aspiration

Cylindervolym 899 cc

Kylning Slutet kylsystem

Backningssystem Elektroniskt iBR®*

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTC™-system (Intelligent Throttle Control)

Avgassystem D-Sea-BeI™-system

MÄTARE 
Typ av mätare Kompakt

Huvudfunktioner • Hastighetsmätare 
• Varvtal 

• VTS™-display 
• Timräknare

iTC-systemläge • Sportläge

VIKT 
Torrvikt 194 kg 199 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i två år för vattenskotern. 

KAPACITET 

Modell SPARK® TRIXX™ 2-sits SPARK® TRIXX™ 
3-sits

Sittplatser     

Viktkapacitet 160 kg 205 kg

Bränslekapacitet 30 L

Handskfack 1,6 L

Främre förvaringslåda 27 L (tillbehör)

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 279 cm 305 cm

Bredd 118 cm

Höjd 107 cm

SKROV  
Typ SPARK® skrov

Material Polytec™

FLER EGENSKAPER
• iControl®
• Slimmat säte
• Sätesrem
• LinQ™-fästsystem (tillbehör)
• Fotbräda med våtgrepp
• Handtag med stöd för handflatan
• Dragkrok
• Länspumpkit

NYCKELFUNKTIONER
• Lätt och lekfull plattform

• Kan tas på släp med de flesta medelstora bilar

• Upp till 3 passagerare

• TRIXX-paket: BRP Audio – portabelt  
ljudsystem (tillbehör), utökat VTS™ (variabelt 
trimsystem), vinklade fotstöd, styre med 
justerbar styrhöjare,  
iBR® (intelligent broms- och backsystem)*,  
exklusiv färgsättning 


