
Місткість SPARK TRIXX
2-місний

SPARK TRIXX
3-місний

Кількість місць
Вантажність 160 кг 205 кг

Ємність паливного бака 30 л

Місткість багажних 
відділень - речовий бокс
Місткість багажних 
відділень - передній 
багажний відсік

2 л
27 л (за додатковим замовленням)

Розміри

Довжина 279 см 305 см
Ширина 118 см
Висота 107 см

Корпус

Тип Корпус SPARK
Матеріал Polytec - легковагий та стійкий до подряпин

Інші характеристики

Двигун Rotax 900 HO ACE

Потужність 90 к.с.
Система впуску Без наддуву
Робочий об’єм 899 см3

Охолодження Замкнена система охолодження (CLCS)
Система реверсу Електронна система iBR*
Тип палива АІ-98

Система дроселя iTC (система інтелектуального керування 
дроселем)

Система випуску Система шумозниження D-Sea-BeI

Приладова панель

Тип приладової панелі Компактна

Основні функції

Спідометр
Покажчик обертів/хвилину

Індикатор системи VTS
Лічильник мотогодин

Індикатор спортивного режиму

Вага

Модель 2-місна 3-місна
Суха вага 192 кг 199 кг

Гарантія

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

SPARK TRIXX 2-місний

Система інтелектуального 
управління iControl
Вузьке сидіння
Ремені сидіння
Високоефективна система 
диферентування (VTS)
Система швидкого кріплення 
допоміжного приладдя LinQ (за 
додатковим замовленням на 
3-місних моделях)

Підніжка з протиковзним покриттям
Рукоятки керма з упором для руки
Буксирний гак
Трюмний насос

* Система електронного керування гальмами, нейтраллю та реверсом.

SPARK TRIXX2019
ПОЛЕГШЕНІ 
РЕКРЕАЦІЙНІ

Грайливий трікстер

Конфігурація TRIXX
•  Портативна аудіосистема BRP (за

додатковим замовленням)
•  Кермо, регульоване по висоті
•  Система iBR (система інтелектуального

керування гальмами та реверсом)
•  Система диферентування
розширеного діапазону (VTS)

•  Трюмний насос
•  Клинчасті упори для ніг
•  Ексклюзивні варіанти
забарвлення "Вижатий апельсин" і "перець чилі" 

(Orange Crush and Chili Pepper)
"Зелений перець чилі" та "груша"
(Jalapeno and Pear)



SPARK TRIXX

Має вдвічі більший інтервал регулювання 
порівняно зі стандартною системою VTS, 
завдяки чому виконання найкарколомніших 
трюків стає як ніколи легким і 
приємним заняттям.

Високоякісна портативна акустична система 
водонепроникної конструкції потужністю 50 ват 
з підтримкою технології Bluetooth.

Ексклюзивна система Sea-Doo, iBR, 
забезпечує скорочення гальмівного шляху 
гідроцикла й підвищення рівня керованості та 
маневреності під час руху на низьких 
швидкостях і заднім ходом.

Система з телескопічною рульовою колонкою, 
яка дозволяє оптимізувати керування залежно 
від зросту водія.

Ексклюзивні варіанти забарвлення 
конфігурації TRIXX.

Забезпечують кращу стійкість і впевненість під 
час їзди в різних положеннях, полегшуючи 
виконання найрізноманітніших трюків, як це 
роблять справжні професіонали.

SPARK TRIXX 3-місний
Характерні властивості

Портативна аудіосистема BRP
(за додатковим замовленням) Кермо, регульоване по висоті Клинчасті упори для ніг

Ексклюзивні варіанти забарвлення
Система iBR (система інтелектуального 

керування гальмами та реверсом)
Система диферентування 

розширеного діапазону (VTS)
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