SPARK TRIXX™
®

O especialista em manobras.
RECURSOS PRINCIPAIS
• Plataforma leve e divertida
• Pode ser rebocado pela maioria
dos veículos

• Para até 3 passageiros
• Pacote TRIXX: Sistema de Áudio Portátil BRP

(opcional), VTS™ (Sistema de Trim Variável de
Curso Estendido), apoios para os pés, guidão
com ajuste de altura, iBR® (Freio e Reverso
Inteligentes)*, cores exclusivas

NOVO Vermelho Lava & Preto
Verde Quetzal & Verde Manta

CAPACIDADES
Modelo

SPARK® TRIXX™ 3up

Capacidade de Passageiros
Capacidade de Peso

205 kg / 450 lb

Capacidade de Combustível

30 L / 7,9 US gal

Porta-luvas

1,6 L / 0,42 US gal

Compartimento Dianteiro

27 L / 7 US gal (acessório)

DIMENSÕES
Comprimento (ponta a ponta) 305 cm / 120″
Largura

118 cm / 46,4″

Altura

107 cm / 42,1″

CASCO
Tipo

Casco SPARK®

Material

Polytec™

OUTROS RECURSOS
• iControl ®
• Assento estreito
• Alça de assento
• Sistema de engate Rápido LinQ™
(acessório)
• Assoalho anti-derrapante
• Guidão com descanso para as mãos
• Gancho para reboque
• Kit de bomba de porão

MOTOR ROTAX®

900 ACE™ - 90

Modelo

SPARK® TRIXX™ 3up

Potência

90 hp

Sistema de Admissão

Aspirado

Cilindrada

899 cc

Refrigeração

Sistema Refrigeração por Ciurcuito Fechado (CLCS)

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™

PAINEL
Tipo de Painel

Compacto

Funções Principais

• Velocímetro
• RPM

Sistema iTC - Modos

• Modo Sport

• Display VTS™
• Horímetro

PESO
Peso Seco

199 kg / 439 lb

GARANTIA
Garantia BRP limitada por um ano
*Freio, neutro e ré eletrônicos.

© 2020 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. Nunca execute acrobacias com um passageiro ou se estiverem além do seu nível de habilidade e experiência. Todas as comparações entre produtos e dados da indústria e de mercado referemse a motos aquáticas novas, para pilotagem em posição sentada e com motores a 4 tempos. O desempenho das embarcações pode variar dependendo, entre outras coisas, das condições gerais, temperatura ambiente e
altitude, capacidade de pilotagem e peso do piloto / passageiro. Devido ao nosso compromisso contínuo com a qualidade e inovação do produto, a BRP se reserva o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar
especificações, preço, design, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em nenhuma obrigação.* Freio eletrônico, neutro e reverso.

