STUUR MET VERSTELBARE
STUURVERHOGER

VOETSTEUNEN

2017
REC LITE

SPARK TRIXX
™

™

Nieuw voor 2017! Het uitvoeren van tricks
is nog nooit zo eenvoudig en leuk
geweest –dankzij de exclusieve
opties van de SPARK TRIXX. Dit
is met afstand de spannendste en
meest aantrekkelijke nieuwe jetski
voor komende zomer.

VTS™-SYSTEEM MET UITGEBREID BEREIK
(VARIABEL TRIMSYSTEEM)

AANTAL PERSONEN
Draagvermogen

Candy Blue & Chili Pepper

160 kg

iBR® (INTELLIGENT BRAKE & REVERSE)

MATEN

ROMP

Inhoud brandstoftank
30 l
Lengte
279 cm
Breedte
118 cm
Droog gewicht
192 kg
Opbergruimte
1,6 l (handschoenenvak)
en 28 l met het optionele opbergvak vooraan

TypeSPARK
• Kort en licht platform
• Ondiepe V-romp
• Speels en gemakkelijk te manoeuvreren

MOTOR

EXCLUSIEVE KLEURSTELLING

TypeRotax 900 HO ACE
InlaatsysteemAtmosferisch
Cilinderinhoud
899 cc
Koeling
Gesloten koelsysteem (CLCS)
Achteruitvaarsysteem
Elektronisch iBR-systeem
StartmotorElektrisch
Type brandstof
Octaan 87
®

™

OPSTAPTREDE (OPTIE)

SPARK TRIXX

MOTOR
899 cc, viertakt Rotaxdriecilinder lijnmotor met
vier kleppen per cilinder

De compactste en lichtste motor die momenteel
op de markt is. De Rotax 900 HO ACE-motor
beschikt over directe acceleraties, een
indrukwekkend brandstofrendement en een
uitstekende pk / gewichtsverhouding met een
topsnelheid van bijna 80,4 km/uur.

iTC™-systeem
(IntelligentThrottle Control)

Dit geavanceerde elektronische gasklepsysteem
zorgt ervoor dat de scooter in de neutraalstand
wordt gestart, wat het wegvaren vergemakkelijkt.
Daarnaast is de scooter voorzien van Touring- en
Sport-modi die u volledig op uw vaarstijl kunt
afstemmen. Zo reageert de scooter beter en vaart
hij intuïtiever.

D-Sea-BeI™-systeem

De combinatie van een aantal resonatoren
en trillingabsorberende componenten maakt
de Sea‑Doo tot een van de stilste scooters op
het water.

Gesloten koelsysteem

Gebruikt koelvloeistof om de motor op de ideale
bedrijfstemperatuur te houden, vergelijkbaar met
de radiateur van een auto. Voorkomt ook dat er
bijtend zout water en vuil naar binnen komt.

AANDRIJFSYSTEEM
iBR-systeem (intelligent
Brake & Reverse)

De eerste echte waterrem. Al in 2009
door de U.S. Coast Guard erkend als een
verbetering voor de veiligheid op het water.
Met het intuïtieve iBR stopt u sneller, wat
een geruster gevoel geeft. Alles wat u hoeft
te doen, is de hendel in te knijpen. En dankzij
de elektronische achteruitversnelling kunt u
uitermate gemakkelijk manoeuvreren, wat het
aanmeren vergemakkelijkt.

Roestvrijstalen impeller

Voor betere acceleratie, hogere topsnelheid en
minder cavitatie.

KENMERKEN
Exoskel™

De minimalistische constructie zorgt ervoor
dat aan de voorzijde alleen essentiële
constructiedelen aanwezig zijn. Dat bespaart
gewicht en zorgt voor een krachtig, modern en
baanbrekend design dat garant staat voor de
unieke en speelse aard van de Sea‑Doo SPARK.

TRIXX-PAKKET

Dit is een recyclebaar, uiterst schokbestendig
composietmateriaal met een lage dichtheid,
dat versterkt is met polypropyleen en lange
glasvezels. Het is speciaal ontworpen voor de
romp en het dek, om te zorgen voor een voldoende
sterke constructie die enerzijds bestand
is tegen de krachten waaraan een scooter
wordt blootgesteld, en die anderzijds licht en
duurzaam is.

Stuur met verstelbare
stuurverhoger

Dit hoogwaardige aluminium stuur met een
verstelbare stuurverhoger kan tot wel 150 mm
hoger worden gezet dan het reguliere stuur van
de Sea‑Doo SPARK. Het kan in vele standen
worden gezet zodat de bestuurder optimaal met
de scooter kan manoeuvreren, bochten nemen
en spelen. Dit systeem maakt het uitvoeren van
tricks gemakkelijker en geeft de gebruiker een
professionele uitstraling.

iControl

Het “brein” dat alle systemen omvat en
aanstuurt, voor optimale vaareigenschappen.

Voetsteunen

Touring-modus / Sport-modus

Keuze tussen twee soorten gaskleprespons voor
verschillende vaarstijlen. De Touring-modus is
de standaardinstelling met een geleidelijker
oplopende acceleratiecurve voor een comfortabel
vaargedrag –ideaal voor kruisen en varen met
twee personen. De Sport-modus kan gemakkelijk
worden ingeschakeld door de knop onder het
instrumentenpaneel drie seconden ingedrukt
te houden. In deze modus beschikt u over het
maximale acceleratievermogen en reageert de
motor alerter op de gashendel.

Deze gehoekte contactoppervlakken geven
stabiliteit en zorgen ervoor dat de gebruiker met
meer vertrouwen zijn gewicht naar de achterzijde
van de scooter verplaatst. Hiermee kan de
gebruiker zijn voeten actief gebruiken om in
verschillende vaarhoudingen te manoeuvreren.

VTS-systeem met uitgebreid
bereik (variabel trimsysteem)

Het VTS-systeem past normaal gesproken de
hoek van de buis aan om het gedrag van de
scooter te veranderen en de positie van de
scooter ten opzichte van het water te verbeteren.
Het VTS-systeem met uitgebreid bereik heeft
een twee keer zo groot bereik als het reguliere
VTS-systeem van de SPARK. Zodoende kan de
gebruiker de neus hoger de lucht in brengen
en de scooter nog dieper het water in laten
duiken en wordt het uitvoeren van tricks
nog gemakkelijker.

Polytec

™

Off-Throttle Assisted Steering
(O.T.A.S.®)

Geeft de gebruiker meer stuurvermogen en
wendbaarheid bij uitgeschakelde of stationair
draaiende motor.

Interactief multifunctioneel
digitaal informatiepaneel

Touring-modus, Sport-modus, brandstofpeil,
toerenteller, snelheidsmeter, urenteller.

Handgrepen met palmsteun
Drijvers
Wetgrip-treeplank
Kniebeschermer
Sleephaak
Handgreep achter
Zadel met riem
Lenspompkit
Enkele aftapplug
Spoelset
Drijvend veiligheidskoord
Gebruikershandleiding, instructievideo en -boekje

Exclusieve kleurstelling

OPTIES
Opbergvak vooraan
Deflectorkit voorzijde
Opstaptrede
RF D.E.S.S.™-sleutel (radiofrequentie-identificatie)
Dieptemeter
Aanklikbare spatborden
Bagagenet
Zijbeschermer
Antislipmat
Sea‑Doo Speed Tie™
Waterdichte tas
Zandzakanker
Voedingsuitgang van 12 volt en installatiekit
Set met veiligheidsuitrusting
Brandblusapparaat
Hoes Sea‑Doo SPARK
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