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SEA-DOO SPARK
®

®

HAUSKEMPAA KUIN
VOIT KUVITELLAKAAN
Sea-Doo® SPARK® on omassa
luokassaan – se on leikkisä ja helppo
ajettava, joten jokainen perheenjäsen
pääsee nauttimaan kyydistä. Lisäksi
voit valita haluamasi kolmesta
säväyttävästä värivaihtoehdosta ja
runsaista valinnais- ja lisävarusteista.

HELPOIN VESIJETTI
HANKKIA, OMISTAA
JA KULJETTAA
Sea-Doo® SPARK® on markkinoiden
edullisin, polttoainetaloudellisin1
ja kevyin2 vesijetti. Lisäksi sitä
on helppo hinata useimmilla
suosituilla pikkuautoilla ja sen
ylläpito on helpompaa kuin
minkään muun mallin.

Vanilla/Blueberry
Licorice/Mango
Pineapple/Candy Blue

HENKILÖKANTAVUUS

Sea-Doo® SPARK® kahdelle

Sea-Doo® SPARK® kolmelle

160 kg

205 kg

Kantavuus
MOOTTORI
Tyyppi
Peruutusjärjestelmä

Rotax ® 900 ACE ™

Rotax ® 900 HO ACE ™

Rotax ® 900 HO ACE ™

Manuaalinen peruutus
(lisävar.)

Elektroninen iBR®*

Elektroninen iBR®*

Polttoainetyyppi

95 oktaania

95 oktaania

Imujärjestelmä

Vapaasti hengittävä

Vapaasti hengittävä

30 l

30 l

Pituus (puskurista
puskuriin)

279 cm

305 cm

Leveys

118 cm

118 cm

184 kg**

191 kg**

1,6 l
28 l

1,6 l
28 l

MITAT
Polttoainesäiliö

Kuivapaino

VALMISTAJANA ALAN
JOHTAVA MERKKI
BRP Sea-Doo® on ollut
vesijettien johtava valmistaja
jo yli 25 vuoden ajan.

Tavaratilat
– Hansikaslokero
– Lisävar. Keulan
säilytyslaatikko

* Elektroninen jarru, vapaa-asento ja peruutus.  ** iBR®-lisävarusteet (6 kg)

SPARK

®

OMINAISUUDET
Exoskel™

Minimalistinen rakenne, jonka keulaosaan
on sijoitettu ainoastaan välttämättömät
rakenneosat. Vähemmän painoa ja voimakas,
nykyaikainen huipputason muotoilu, joka
kuvastaa Sea-Doo® SPARK® -vesijetin
leikkisää luonnetta.

Polytec™

On kierrätettävä ja erittäin kevyt ja
kestävä komposiittimateriaali, joka
sisältää polypropyleenia ja pitkiä
lasikuituvahvisteita. Materiaali on suunniteltu
runko- ja kansikäyttöön. Se takaa vesijetin
rakennelujuuden myös kuormitettuna
ja mahdollistaa tuotteen rakennetta
tukevat kevyet mutta kestävät osat.

iTC™ (älykäs kaasunhallinta)
-järjestelmä

Sähköinen kaasuvipu tarjoaa herkän
kaasuun vastaavuuden ja optimaalisen
polttoainetaloudellisuuden. Järjestelmä
mahdollistaa myös erilaiset ajotilat, kuten
Sport-tilan, joka on käytettävissä Rotax® 900
HO ACE™ -moottorin kanssa ja joka aktivoidaan
painamalla mittariston alla olevaa painiketta
3 sekuntia.

D-Sea-BeI™-järjestelmä

Yhdistää sarjan resonaattoreita ja tärinää
vaimentavia komponentteja, joiden ansiosta
Sea-Doo®-vesijetit ovat hiljaisimpia vesillä.

Suljettu jäähdytysjärjestelmä

Käyttää jäähdytysnestettä auton jäähdyttimen
tavoin pitämään moottorin ihanteellisessa
lämpötilassa. Pitää myös syövyttävän suolaveden
ja roskat pois moottorista.

Interaktiivinen monitoiminen
digitaalinen tietokeskus

Touring-tila, Sport-tila (HO-moottori),
polttoaineen määrä, kierroslukumittari,
nopeusmittari, tuntimittari.

Juoksupyörä
ruostumatonta terästä

Parempi kiihtyvyys, suurempi huippunopeus
ja vähemmän kavitaatiota.

Kahvoissa kämmentuki

Kuvassa SPARK® kolmelle Pinneaple / Candy blue -värein ja iBR®

ja Convenience Package Plus -paketilla

VARUSTEET
Istuinkapasiteetti

Kaksi vaihtoehtoa: 2up tai 3up (niille, jotka haluavat
enemmän tilaa ja mahdollisuuksia vesiurheiluun). Kahdelle
tai kolmelle hengelle, kapean istuimen ansiosta liikkuminen
vesijetin päällä on helpompaa.

Moottori

Kaksi vaihtoehtoa: Rotax® 900 ACE™ (vain 2 hengen
mallit) tai Rotax® 900 HO ACE™. 899 cm³:n nelitahtinen,
kolmisylinterinen rivimoottori, neljä venttiiliä sylinteriä kohti.
Markkinoiden kompaktein ja kevyin moottori. Ylistetyllä
ACE™-tekniikalla (Advanced Combustion Efficiency) varustettu
alan polttoainetehokkain vesijetti erinomaisella painotehosuhteella.

iBR® (älykäs jarru- ja peruutus) Vesijettien ensimmäinen ja ainoa Yhdysvaltain
rannikkovartioston arvostama jarrujärjestelmä, jo vuodesta
-järjestelmä (vain 900 HO
2009 lähtien. Intuitiivisen iBR®-järjestelmän avulla pysähdyt
ACE -mallit)
aikaisemmin, mikä lisää turvallisuutta. Vain kahvaa
puristamalla. Elektroninen peruutustoiminto parantaa
hallittavuutta ja helpottaa rantautumista.
Saatavana olevat värit

LISÄVARUSTEET
Näyttävä grafiikkasarja

Vakaimet
Luistamaton astinlauta
Polvityyny
Vetokoukku
Takatartuntakahva
Istuinhihna
Yksi tyhjennystulppa
Huuhtelusarja
Kelluva hätäkatkaisinnaru
Käyttäjän opas, opastusvideo ja kirjanen

Laaja valikoima ja kolme eritasoista tarrasarjaa, joiden avulla
voit tehdä vesijetistäsi juuri sellaisen kuin haluat.

Säädettävä trimmijärjestelmä
(VTS™, saatavana vain iBR®varustettuihin malleihin)
Laajan liikealueen VTS
(säädettävä trimmijärjestelmä, saatavana
vain iBR®-varustettuihin malleihin)
Säädettävä ohjaustangon korkeus
Jalkatuet
Tow Pro -vetovarustus
(saatavana vain 3up-malleihin)
Shock Tube
Keulan säilytyslaatikko
Etusuojakansi
Nousuaskelma
RF D.E.S.S. -avain (radiotaajuustunnistus)
Syvyysmittari
Kiinni napsautettavat lepuuttajat

2017 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ™, ® ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.
-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Tuotteita myy Suomessa BRP Finland Oy. Kaikki tuotevertailut, alaa ja markkinoita koskevat väitteet
viittaavat uuteen istuttavaan vesijettiin, joka on varustettu nelitahtimoottorilla. Olosuhteet, kuten ympäristön lämpötila, korkeus sekä kuljettajan
taitotaso sekä kuljettajan tai matkustajan paino, voivat vaikuttaa vesikulkuneuvon suorituskykyyn. Kilpailevat mallit on testattu identtisissä
olosuhteissa. Koska BRP on sitoutunut jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitaan, se pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa
tuotteiden teknisiä tietoja, hintoja, muotoilua, ominaisuuksia, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.
Painettu Suomessa. ¹ Perustuu BRP:n sisäiseen testaukseen ja valmistajan verkkosivustolla oleviin tietoihin. ² Lähde: Valmistajan verkkosivusto.
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Vanilla / Blueberry, Licorice / Mango, Pineapple / Candy Blue

Matkatavaraverkko
Sivusuoja
Manuaalinen peruutussarja
Luistamaton matto
Luistamattoman maton jatke
Sea-Doo® Speed Tie™
Merimiessäkki
Aurinkokatos
Hiekkasäkkiankkuri
12 V:n ulosotto ja asennussarja
Turvavarustesarja
Pilssipumppusarja
Palosammutin
Sea-Doo® Click & Go -traileri
Sea-Doo® SPARK® -suojus

