SPARK TRIXX™
®

Leken trickster

VIKTIGE FUNKSJONER
• Lett og leken plattform
• Kan trekkes med de fleste mellomstore biler
• Inntil 3 passasjerer
• TRIXX-pakke: BRP Audio – bærbart

system (tilbehør), utvidet Range VTS™
(variabelt trimsystem), trinnkiler, styre med
justerbart stigerør, iBR® (Intelligent Brake &
Reverse)*, eksklusiv farger

NYHET Lava Red & Deep Black

KAPASITET
Modell

SPARK® TRIXX™ 2up

SPARK® TRIXX™ 3up

Passasjerkapasitet
Vektkapasitet

160 kg

Drivstoffkapasitet

30 l

Hanskerom

1,6 l

Frontrom

27 l (tilbehør)

205 kg

MÅL
Lengde (fra støtfanger
til støtfanger)

279 cm

Bredde

118 cm

Høyde

107 cm

SKROG
Type

SPARK® skrog

Materiale

Polytec™

305 cm

ROTAX® MOTOR

900 ACE™ – 90

Modell

SPARK® TRIXX™ 2up

Innsugingssystem

Naturlig aspirert

Slagvolum

899 cm3

Kjøling

Lukket kjølesystem (CLCS)

Omvendt system

Elektronisk iBR®*

Drivstofftype

95 oktan

Gassystem

iTC™-system (Intelligent Throttle Control)

Eksossystem

D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT
Type instrument

Komprimer

Hovedfunksjoner

• Speedometer
• Turteller

iTC System – modus

• Sportsmodus

• iControl®
• Smalt sete
• Setestropp
• LinQ™ festesystem (tilbehør)
• Wetgrip fotbrett
• Håndtak med håndstøtter
• Slepekrok
• Lensepumpesett

• VTS™ display
• Driftstimedisplay

VEKT
Tørrvekt

ANDRE FUNKSJONER

SPARK® TRIXX™ 3up

194 kg

199 kg

GARANTI
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i to år.

* Elektronisk brems, nøytral og revers.
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