SPARK

®

Diversão sem igual.
PRINCIPAIS RECURSOS
• Plataforma leve e divertida
• Pode ser rebocado com a maioria dos carros médios
• 2 passageiros
• Pacote de Conveniência Plus
(opcional somente com 900 ACE – 90)

- Freio e Reverso Inteligente iBR®
- Kit de Armazenamento Dianteiro
- Degrau de reembarque
- Chave RF D.E.S.S.™ *

NOVO Laranja Crush e Vermelho Lava

CAPACIDADES

MOTOR ROTAX®

900 ACE™- 90

Capacidade de Passageiros

Potência

90 hp

Capacidade de Peso

160 kg / 352 lb

Sistema de Admissão

Aspirado

Capacidade de Combustível

30 L / 7,9 US gal

Cilindrada

899 cc

Porta-Luvas

1,6 L / 0,42 US gal

Refrigeração

Sistema de Refrigeração por Circuito Fechado (CLCS)

Compartimento Dianteiro

27 L / 7 US gal (acessório)

Sistema de Ré

iBR Eletrônico ®**

Tipo de Combustível

87 octanas

Sistema de Aceleração

Sistema de Aceleração Inteligente iTC™

Sistema de Exaustão

Sistema D-Sea-BeI™

DIMENSÕES
Comprimento (ponta a ponta)

279 cm / 110”

Largura

118 cm / 46,4”

Altura

104,5 cm / 41,1”

CASCO
Tipo

Casco SPARK

Material

Polytec™

Tipo de Painel

Compacto

Funções Principais

• Velocímetro
• RPM

Sistema iTC - Modos

• Modo Sport

®

• Horímetro

PESO

OUTROS RECURSOS
• Asento Estreito
• Alça de Assento
• Sistema de Engate LinQ ®
(acessório)

PAINEL

• Assoalho anti-derrapante
• Apoios para os joelhos
• Guidão com descanso para as mãos
• Gancho para Reboque

Peso Seco

192 kg / 423 lb***

GARANTIA
Garantia BRP limitada por um ano.

*Pode não estar disponível no momento da compra. Por favor consulte o seu revendedor **Freio, neutro
e ré eletrônicos. ***iBR® e o Pacote Plus de Conveniência adiciona 9 kg / 21 lb.

SPARK

®

RECURSOS EM DESTAQUE

Polytec™
Material inovador que reduz o peso, otimizando o
desempenho e eficiência. O tingimento do material
na moldagem é mais resistente à riscos que fibra
de vidro.

ROTAX® 900 ACE™- 90
Motorização Rotax® econômica, leve e compacta.

Kit de Armazenamento Dianteiro (Opcional)
Espaço adicional de armazenagem que permite
trazer à bordo muito mais equipamentos.

Assento Estreito
Projetado para proporcionar maior liberdade de
movimentos durante a pilotagem.

Degrau de Reembarque (Opcional)

Torna o reembarque dentro da água mais fácil e
rápido.

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo BRP são marcas comerciais da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas. Os produtos são
distribuídos nos EUA pela BRP US Inc. Todas as comparações de produtos, afirmações da indústria e do mercado referem-se a motos aquáticas novas, de pilotagem sentada com motores de 4 tempos. O desempenho
da embarcação pode variar dependendo, entre outras coisas, das condições gerais, temperatura ambiente e altitude, habilidade de pilotagem e peso do piloto / passageiro. Teste de modelos competitivos feito em
condições idênticas. Devido ao nosso compromisso contínuo com a qualidade e inovação do produto, a BRP reserva-se o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar as especificações, preço, design,
recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em qualquer obrigação..

