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Унікальна в своєму роді розвага 
 
 
ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ 
ОСОБЛИВОСТІ 
 Легковага і маневрена платформа 
 Можливість буксирування більшістю 

автомобілів середнього розміру 
 Кількість місць: до 3 осіб 
 Обладнання й аксесуари за 

додатковим замовленням: 
 Система інтелектуального керування 

гальмуванням та реверсом (iBR) 
 Фірмова портативна аудіосистема BRP 

(тільки на 3-місних моделях) 
 Переднє відділення для речей 
 Підніжка для підйому на борт 
 РЧ-ключ протиугінної системи D.E.S.S.* 

 
 

 НОВИЙ Orange Crush & Lava Red  

  НОВИЙ Reef Blue & Manta Green 
 

 
 
МІСТКІСТЬ     

Модель 
SPARK 2-
місний 900 
АСЕ™-60 

SPARK 2-
місний 900 
АСЕ™-90 

SPARK 3-
місний 900 
АСЕ™-90 

Кількість місць    
Вантажомісткість 160 кг 160 кг 205 кг 
Об’єм паливного бака   30 л 
Рукавичний ящик   1,6 л 
Передній багажний відсік 27 л (додаткове обладнання) 

 
РОЗМІРИ 
Довжина (від бампера 
до бампера) 279 см 305 см 

Ширина 118 см 
Висота 104,5 см 

 
КОРПУС 
Тип Корпус SPARK® 
Матеріал Polytec™ 

 
ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Вузьке сидіння 
 Ремінець на сидінні 
 Система швидкого кріплення 

допоміжного приладдя LinQ 
(за додатковим замовленням) 

 Протиковзні підніжки 
 Панелі для захисту колін водія 
 Рукоятки керма з упорами для 

долонь 
 Буксирний гак 

 

ДВИГУН ROTAX® 900 АСЕ™ - 60 900 АСЕ™-90 

Модель 
SPARK 
2-місний 

SPARK 
2-місний 

SPARK 
3-місний 

Система впуску Без наддуву 
Робочий об’єм 899 см3 

Охолодження Замкнена система охолодження (CLCS) 

Система реверсу 

Комплект з 
ручним 

реверсом 
(додаткове 

обладнання) 

Комплект з 
ручним 
реверсом 
(додаткове 
обладнання) 
Електронна 
система iBR** 
(за дод. зам.) 

Комплект з 
ручним 
реверсом 
(додаткове 
обладнання) 
Електронна 
система iBR** 
(за дод. зам.) 

Тип палива Бензин з октановим числом 95 

Система дроселя Система iTC™ (інтелектуальне керування 
дроселем) 

Вихлопна система Система шумозниження D-Sea-Bel™ 
 

ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ 
Ти приладової панелі Компактна 

Основні функції 
 Спідометр 
 Покажчик обертів/хвилину 
 Лічильник мотогодин 

Система iTC – режими  Спортивний режим (тільки з 
двигуном 90 к.с.) 

 
ВАГА 
Суха вага 186 кг 192 кг*** 193 кг*** 

 
ГАРАНТІЯ 
Обмежена гарантія BRP на два роки 

 
*Може бути відсутній у продажу на момент покупки. Запитайте у свого дилера. 

**Система електронного керування гальмами, нейтраллю та реверсом 
***Система iBR і комплектація Convenience Plus додає 9 кг. 

 
 
 

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Всі права захищені. ®, TM та 
логотип BRP є товарними знаками компанії Bombardier Recreational Products Inc. або її 
дочірніх компаній. У Всі порівняння продуктів, заяви щодо галузі та ринків відносяться 
до нових сидячих гідроциклів з 4-тактними двигунами. Характеристики гідроциклів 
можуть варіюватися в залежності, в тому числі, від загальних умов, температури 
навколишнього середовища і висоти над рівнем моря, здатності водія керувати ТЗ і 
ваги водія / пасажира. Тестування конкурентних моделей проводиться в ідентичних 
умовах. Завдяки нашому постійному прагненню до якості продукції та інновацій, BRP 
залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні 
характеристики, ціну, дизайн, елементи конструкції, моделі або обладнання без 
жодних зобов’язань зі свого боку. †Garmin є торговим знаком компанії Garmin Ltd. або її 
дочірніх компаній. 


