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AQUASCOOTER

Sea‑Doo SPARK

MEER VAARPLEZIER
DAN U ZICH OOIT HEBT
KUNNEN VOORSTELLEN

De weergaloze Sea‑Doo SPARK is
speels en gemakkelijk te bedienen,
zodat iedereen in uw gezin ervan
kan genieten. Bovendien kunt u
kiezen uit vijf opvallende kleuren
en tal van persoonlijke opties en
accessoires.

Blueberry
Key Lime
Chili Pepper
Pineapple
Vanilla

HET MAKKELIJKSTE
VAARTUIG OM TE
KOPEN, TE GEBRUIKEN
EN TE VERVOEREN

AANTAL
PERSONEN

Sea‑Doo SPARK 2up

Sea‑Doo SPARK 3up

Draagvermogen

160 kg

205 kg

MOTOR

De Sea‑Doo SPARK is de
betaalbaarste, zuinigste1 en
lichtste2 waterscooter op de
markt. Bovendien kan hij
gemakkelijk getrokken worden
door de meeste populaire
compacte auto’s en is hij
gemakkelijker te onderhouden
dan welk ander model ook.

Type

Rotax® 900 ACE™

Rotax 900 HO ACE

Rotax 900 HO ACE

Elektronisch iBR - Elektronisch iBR*-systeem
systeem (optie) of set voor
(optie) of set voor
handmatige achteruit
handmatige achteruit
(optie)
(optie)
®*

Achteruitvaarsysteem

Set voor handmatige
achteruit (optie)

Soort brandstof

Octaan 87

Octaan 87

Inlaatsysteem

Atmosferisch

Atmosferisch

30 l

30 l

Lengte (van bumper
tot bumper)

279 cm

305 cm

Breedte

118 cm

118 cm

Droog gewicht

184 kg

191 kg**

MATEN
Inhoud
brandstoftank

GEBOUWD VOOR U
DOOR EEN BEWEZEN
KOPLOPER IN DE
BRANCHE

Bergruimte
– Handschoenenvak
– Met de optie
opbergvak
vooraan

BRP® Sea‑Doo heeft zijn
leidende positie op de markt
voor waterscooters al meer dan
25 jaar bewezen.

Elektronische remfunctie, neutraalstand en achteruitversnelling. 

*

1,6 l
28 l

**

1,6 l
28 l

iBR-systeem en Convenience-pakket Plus zorgen voor een toename van 9 kg

**

SPARK

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.

Polytec™

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 vaartuig wordt blootgesteld, en die
anderzijds licht en duurzaam is.

iTC™-systeem (Intelligent
Thottle Control)

Fly-by-wire-systeem dat het ingangssignaal van
de gashendel op elektronische wijze (geen kabels)
naar de motor stuurt. Dit is een sneller reagerende
en nauwkeuriger werkende gasklepregeling,
die een betere motorkalibratie en een lager
brandstofverbruik mogelijk maakt. Het systeem
maakt tevens verschillende vaarmodi mogelijk,
zoals de Sport-modus van de Rotax 900 HO ACEmotor, die ingeschakeld wordt door de knop onder
het instrumentenpaneel gedurende 3 seconden
ingedrukt te houden.

D-Sea-BeI™-systeem

De combinatie van een aantal resonatoren en
trillingabsorberende componenten maakt de
Sea‑Doo tot een van de stilste vaartuigen 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.

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 (HO-motor),
brandstofpeil, toerenteller, snelheidsmeter,
urenteller.

Roestvrijstalen impeller

Voor betere acceleratie, hogere topsnelheid en
minder cavitatie.

Handgrepen met palmsteun

Afgebeeld: SPARK 3up

Key Lime-kleur met opties iBR-systeem en Convenience-pakket Plus

AF FABRIEK GEMONTEERDE OPTIES
Zitcapaciteit

Twee opties: 2up (tweepersoons) of 3up
(driepersoons) (voor diegenen die op zoek zijn naar
meer ruimte en meer watersportmogelijkheden).
Op de 2- of 3-persoons uitvoering zorgt het slanke
zadel voor meer mobiliteit en bewegingsvrijheid
voor de gebruikers.

Motor

Twee opties: Rotax 900 ACE (alleen 2up) of Rotax
900 HO ACE. Dit is een 899 cc viertakt driecilinder
lijnmotor met vier kleppen per cilinder. Het is de
meest compacte en lichtste motor op de markt.
Dankzij de bekroonde Advanced Combustion
Efficiency-technologie is het ook de zuinigste
waterscooter op de markt1, terwijl hij toch een
uitstekende pk / gewichtsverhouding heeft.

iBR-systeem (Intelligent
Brake & Reverse) en
Convenience-pakket Plus

Voorzien van Voorzien van 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-systeem is uw remafstand korter,
zodat u een stuk zekerder vaart. 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.
Tevens krijgt u de opstaptrede, het opbergvak
vooraan en de RF D.E.S.S.™-sleutel (met
radiofrequentie-identificatie).

Beschikbare kleuren

Blueberry, Key Lime, Chili Pepper, Pineapple
en Vanilla

OVERIGE OPTIES
Attitude-stickerset

Drijvers

Dankzij de grote keuze van opties met 3 verschillende
wrapping-niveaus kunt u uw scooter helemaal aan
uw persoonlijke smaak aanpassen.

Wetgrip-treeplank
Kniebeschermer
Sleephaak
Handgreep achter
Zadel met riem
Enkele aftapplug
Spoelset
Drijvend veiligheidskoord

VTS™-systeem (variabel trimsysteem, uitsluitend
leverbaar op modellen met iBR)
VTS met uitgebreid bereik (variabel trimsysteem,
uitsluitend leverbaar op modellen met iBR)
Stuur met verstelbare stuurverhoger
Voetsteunen
Tow Pro (Uitsluitend leverbaar op 3up-modellen)
Shock Tube
Opbergvak vooraan
Deflectorkit voorzijde
Opstaptrede
RF D.E.S.S.- sleutel (radiofrequentieidentificatie)
Dieptemeter
Aanklikbare spatborden
Bagagenet

¹Op basis van interne tests van BRP en informatie van websites van fabrikanten. ²Bron: Website van de fabrikant.
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Zijbeschermer
Set handbediende
achteruitversnelling
Gripmat
Uitbreiding gripmatten
Sea‑Doo Speed Tie™
Waterdichte tas
Chill zonnescherm
Zandzakanker
Voedingsuitgang van 12 volt
en installatiekit
Set met veiligheidsuitrusting
Lenspompkit
Brandblusapparaat
Hoes Sea‑Doo SPARK

