
Rotax 900 ACE - найекономічніший двигун в галузі. Дозволяє гідроциклам Sea-Doo Spark розганятися 
до максимальної швидкості 64 км / год, при цьому витрачаючи всього 7,3 л. пального на годину.

Rotax 900 HO ACE - більш потужний двигун з кращими характеристиками розгону. Він дозволяє 
досягати швидкості майже 80 км / год, при цьому витрачаючи приблизно 9 л. пального на годину.

ПІДБЕРИ  ДВИГУН
2

iBR – Наша ексклюзивна Система інтелектуального управління гальмом і реверсом 2-го покоління 
забезпечує скорочення гальмівного шляху до 50 метрів у порівнянні з іншими гідроциклами. Крім того, 
при цьому досягається додаткова маневреність і простота причалювання.

Комплект для додаткового комфорту – Цей комплект значно підвищує функціональність гідроцикла, 
включаючи три з наших найпопулярніших опціонних пристосувань: комплект переднього (носового) 
багажного відсіку для перевезення особистих речей, підніжку Sea-Doo для зручності підйому на борт і 
оновлену Систему Безпеки з Цифровим Кодуванням (RF D.E.S.S.).
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ДОДАЙ iBR ТА КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО КОМФОРТУ
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ВСЬОГО ЗА 5 КРОКІВ

СТВОРИ СВІЙ

1

ВИБЕРИ КІЛЬКІСТЬ ПАСАЖИРІВ

2-місний Sea-Doo Spark                              
(Пасажиромісткість: 2 людини / 160 кг)

3-місний Sea-Doo Spark 
(Пасажиромісткість: 3 людини / 205 кг) 
ідеальна місткість для 2 дорослих та 1 дитину)

Вибирайте повністю інтегровані аксесуари і один з 20 індивідуальних комплектів графіки які наділять ваш 
гідроцикл Sea-Doo Spark унікальними рисами, відповідними вашому уявленню про стиль.
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ПІДКРЕСЛИ СВОЮ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ПІДКРЕСЛИ СВОЮ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ 

Вибір:  Blueberry, Chili Pepper, Key Lime, Vanilla або Pineapple та будь неповторним!



КІЛЬКІСТЬ 
МІСЦЬ 2-місний 3-місний

Вантажопідйомність 160 кг 205 кг

ДВИГУН
Тип Rotax 900 ACE™ Rotax 900 HO ACE Rotax 900 HO ACE
Потужність 60 к.с. 90 к.с.

Трансмісія
Комплект
з ручним 

реверсом (опц.)
iBR* (опц.) або 

комплект з ручним реверсом (опц.)

Тип палива АІ-95
Система впуску Без наддува

ГАБАРИТИ
Ємність паливного 
бака

30 л

Довжина 279 см 305 см

Ширина 118 см

Вага (суха) 184 кг ** 191 кг **

Ємність багажних 
відділень 
- Речовий бокс 
- З опціонним 
комплектом перед-
нього багажного 
відсіку

1,6 л 
28 л

* Електронні гальмо, нейтраль і реверс   ** iBR і комплект для доп. комфорту додає 9 кг.

SEA-DOO  SPARK
ДОЗВОЛЯЄ ОТРИМАТИ
БІЛЬШЕ ЗАХОПЛЮЮЧИХ 
ВРАЖЕНЬ ЧИМ ВИ МОГЛИ Б 
СОБІ ПРЕДСТАВИТИ
Формуючи власний, унікальний 
клас, гідроцикли Sea-Doo SPARK 
відрізняються такою легкістю, 
маневреністю і простотою в 
управлінні, що тепер будь-який з 
членів Вашої родини зможе 
оцінити всі принади активного 
водного відпочинку. Крім того, 
Вам пропонується п’ять 
привабливих варіантів 
забарвлення на вибір, а також 
численні схеми індивідуальної 
комплектації і широкий 
асортимент аксесуарів та 
супутніх товарів..

ЦЕЙ ГІДРОЦИКЛ НАЙБІЛЬШ
ПРОСТИЙ У ПРИДБАННІ, 
ВОЛОДІННІ І 
ТРАНСПОРТУВАННІ 
Модель Sea-Doo SPARK є 
найдоступнішим, паливо-
економічним і легковаговим 
гідроциклом на ринку. Крім того, 
він легко транспортується на 
буксирі практично будь-якою з 
основних популярних марок 
автомобілів типу седан і 
відрізняється більшою простотою 
в обслуговуванні, ніж будь-які 
інші моделі гідроциклів.

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ВАС ВІД 
ВИЗНАНАНОГО ГАЛУЗЕВОГО 
ЛІДЕРА 
Марка Sea-Doo компанії BRP 
впевнено лідирує в галузі 
виробництва водномоторний 
транспортних засобів протягом 
більше 25 років.

Blueberry
Key Lime

Pineapple
Chili Pepper

Vanilla
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Система диферентування (VTS™; 
пропонується лише на моделях, оснащених 
системою iBR). 
Система диферентування розширеного 
діапазону (VTS™; пропонується лише на 
моделях, оснащених системою iBR). 
Кермо, регульоване по висоті
Клинчасті упори для ніг. 
Буксирний комплект Tow Pro (пропонується 
лише на 3-місних моделях). 
Демпфер для троса буксирування. 
Комплект переднього (носового) багажного 
відсіку. 
Передній дефлектор із кришкою в комплекті. 
Підніжка для підйому на борт. 
Система безпеки з цифровим кодуванням і 
радіочастотною ідентифікацією (протиугінна 
система D.E.S.S.™ з РЧ ключем). 

Глибиномір. 
Пристібні кранці. 
Сітка для багажу. 
Бортовий захист. 
Комплект ручного реверсу. 
Протиковзний килимок. 
Протиковзний килимок на задній площадці.
Витяжні швартові Sea-Doo Speed Tie™. 
Сухий мішок. 
Тіньовий навіс. 
Пісковий якір. 
12-вольтна розетка з установчим 
комплектом. 
Комплект захисного приладдя. 
Комплект трюмної помпи. 
Вогнегасник. 
Причіп Sea-Doo Move
Чохол для гідроциклів Sea-Doo SPARK.

Exoskel .............................
Екзоскелетна 
архiтектура

Ця мінімалістична архітектура дозволяє 
розмістити в передній частині лише 
найважливіші структурні елементи. 
Завдяки цьому досягається зниження 
ваги в поєднанні з міцною конструкцією 
та ультрасучасним дизайном, які й 
визначають унікальний зовнішній 
вигляд і безпрецедентні характеристики 
маневреності гідроциклів Sea-Doo 
SPARK.

Корпус ...............................
Polytec

Є ударостійким композитним 
матеріалом низької щільності, що 
піддається переробці і складається 
з поліпропілену, армованого 
безперервним скловолокном. 
Розроблений як матеріал для 
виготовлення корпусів і палуб, 
який забезпечує збереження 
структурної цілісності гідроциклів 
під навантаженням і у тяжких умовах 
експлуатації, а також дозволяє отримати 
легкі й водночас міцні опорні деталі 
конструкції судна.

iTC......................................
(Система 
інтелектуального 
управління дроселем)

Система дистанційного (бездротового) 
електронного управління дросельною 
заслінкою, що забезпечує оптимізацію 
газорозподілу двигуна. Більш точне 
і приємисте управління дроселем 
забезпечує поліпшення калібрування 
двигуна й оптимізацію витрати палива. 
До того ж, ця система надає можливість 
застосування різних режимів їзди, як-от, 
спортивного режиму, передбаченого 
на моделях із двигунами Rotax 900 
HO ACE, й активується простим 
натисканням і утриманням кнопки 
під приладовою панеллю протягом 3 
секунд.

Система ............................
шумозниження 
D-Sea-Bel

Комбінована система, що складається 
з низки резонаторів і вібропоглинаючих 
компонентів, завдяки чому гідроцикли 
Sea-Doo є одними з найтихіших на воді.

Замкнена .........................
система охолодження

Застосовує охолоджувальну рідину для 
підтримання ідеальної температури 
роботи двигуна подібно до радіатора в 
автомобілі. До того ж, захищає двигун 
від корозії внаслідок потрапляння 
солоної води та сміття.

Система рульового .......
керування з відпущеним 
дроселем  (O.T.A.S.)

Забезпечує додаткове рульове зусилля 
при відпущеному важелі акселератора, 
дозволяючи водієві поліпшити 
маневреність судна.

Інтерактивний................. 
багатофункціональний 
цифровий 
інформаційний центр 
(приладова панель)

Прогулянковий режим, спортивний 
режим (моделі з двигунами HO), 
покажчик рівня палива, тахометр, 
спідометр, лічильник мотогодин.

Імпелер ............................
із неіржавкої сталі 

Має конструкцію, яка забезпечує 
покращення характеристик 
прискорення, підвищення максимальної 
швидкості обертання і зменшення 
кавітації.

Рукоятки керма з упором для руки. 
Спонсони. 
Підніжка з протиковзним покриттям. 
Упори для колін. 
Буксирний гак. 
Задні поручні. 
Ремені на сидінні. 
Одна зливна пробка. 
Промивальний комплект. 
Шнур аварійної зупинки з поплавцем. 
Посібник для водія, навчальне відео та буклет. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЙ

Пасажиро-
місткість 

Два варіанти: 2- або 3-місний (для тих, кому потрібно більше 
простору і можливостей для занять водними видами спорту). 
Вузьке сидіння, розраховане на 2 або 3 осіб, дозволяє водіям 
насолоджуватися більшою мобільністю та свободою рухів за 
кермом гідроциклу.

Двигун

Два варіанти: Rotax 900 ACE (лише на 2-місних моделях) або 
Rotax 900 HO ACE. Цей чотиритактний трициліндровий з лінійним 
розташуванням циліндрів і чотирма клапанами на циліндр двигун 
із робочим об’ємом 899 см3 є найкомпактнішим і найлегшим 
двигуном на ринку. Створений із застосуванням визнаної 
технології поліпшеної ефективності спалювання палива, він 
робить описувані гідроцикли також найекономічнішими в галузі,¹ 
при цьому зберігаючи прекрасні показники питомої потужності на 
одиницю маси.
¹ Відповідно до результатів внутрішніх випробувань компанії BRP 
та відомостей, представлених на веб-сайтах виробників.

IBR (система 
інтелектуального 
управління 
гальмуванням 
і реверсом) і 
розширений 
комплект 
приладдя для 
додаткового 
комфорту

Як першу і єдину в галузі повноцінну водну гальмівну систему для 
гідроциклів, її, починаючи з 2009 року, визнано Службою берегової 
охорони США технологією, що сприяє підвищенню безпеки ходіння 
на маломірних суднах. Інтуїтивна система iBR дозволяє скоротити 
гальмівний шлях, забезпечуючи впевненість і спокій на воді. І все 
це – простим натисканням на важіль. А завдяки електронному 
управлінню реверсом досягається рівень маневреності, що 
суттєво спрощує причалювання. Крім того, Ви отримаєте підніжку 
для підйому на борт, комплект переднього (носового) багажного 
відсіку, а також протиугінну систему D.E.S.S.™ із РЧ ключем 
(радіочастотна ідентифікація).

Варіанти 
кольорів

«Чорниця» (Blueberry), «Лайм» (Key Lime), «Перець чилі» (Chili 
Pepper), Ананас (Pineapple) і «Ваніль» (Vanilla).

 ОПЦІЇ
Індивідуалі-
зовані комплекти 
графічних 
наклейок

Великий вибір можливих варіантів із 3 різними рівнями охоплення 
поверхні дозволяють зробити гідроцикл ще ексклюзивнішим і 
таким, що найкраще відповідає Вашій особистості й смаку. 

ГАРАНТІЯ
24 (двадцять чотири) місяці для особистого використання
4 (чотири) місяці для комерційного / прокатного використання

www.brp.ua



СИСТЕМА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ TOW PROКРАНЦІ НА ЗАЩІПКАХ І ПЕРЕДНІЙ БАГАЖНИЙ ВІДСІК

ПІДНІЖКА  SEA-DOOІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ ГРАФІКИ

КЕРМО ЯКЕ НАЛАШТОВУЄТЬСЯ ПО ВИСОТІПРИЧІП SEA-DOO SPARK

ДОДАТИ  ОСТАННІ  ШТРИХИ

EXOSKEL
Мінімалістична конструкція 

POLYTEC
Легкий і високоміцний корпус

Двигун ROTAX 900 ACE  і 900 HO ACE  
Надійний і екологічно нешкідливий

Система iTC
Спортивний (двигун HO) / прогулянковий режим

ВУЗЬКЕ СИДІННЯ
Свобода рухів

ДРУГІ ТЕХНОЛОГІЇ  ТА  ХАРАКТЕРИСТИКИ


