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Wat is het
Sea-Dooleven?

We zijn zo blij dat u het vraagt! Het is eigenlijk zeer eenvoudig.
Wij zien het als een mindset om het alledaagse leven wat spannender
te maken. Een bommetje van de duikplank om de dagelijkse sleur
te doorbreken, als het ware. Het is fel als zonnestralen en stoer als
een haai. Het leven met Sea-Doo is zorgeloos en vrij - net zoals een
zomerse dag op het strand. Denk eraan: het hoeft niet altijd zinvol
te zijn, maar wel leuk.

RXP-X RS

Ultieme waterscooter voor racing

FISH PRO

Een nieuwe kijk op hengelen

Er zijn eindeloos veel manieren om
het Sea-Doo-leven te leven.
Toon ons hoe u
het Sea-Doo-leven leeft via de
hashtag #SeaDooLife
@seadoo

Voor de ene is het zijn of haar liefste meenemen voor een
rustig middagje op het water in Australië. Voor de andere
is het helemaal losgaan en racen op een ijzige waterplas in
Noorwegen. Het Sea-Doo-leven kent slechts één regel:
plezier hebben!

GTX LIMITED

De standaard voor toerprestaties

Maak van elke oceaan een
circuit en van elk meer een
lanceerplatform met een van de
snelste Performance-modellen
op de markt. Met de krachtige,
wendbare RXP-X kunt u elke
waterplas de baas.

Als hengelaar hoeft u niet
verder te zoeken om het beste
model voor uw hobby te zoeken.
Ontdek wat er onder het
wateroppervlak verscholen zit
met de slimme, veelzijdige en
krachtige FISH PRO. Inclusief
NIEUW iDF (Intelligent DebrisFree pompsysteem).

Maak u klaar om te relaxen in
alle comfort, voor een kort
ritje of een daguitstap. Blijf
in balans en ga op verkenning
met de onweerstaanbaar
luxueuze en stabiele GTX. Met
het NIEUWE iDF (Intelligent
Debris-Free pompsysteem) en
het NIEUWE lcd-kleurenscherm
met Bluetooth en smartphoneverbinding.
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Veiligheidsregels en
aanbevelingen voor kleding

Vraag alle informatie aan uw Sea-Doo dealer.
Of ga naar BRPPAC.COM en kijk welke
accessoiresets we aanbevelen voor een nog betere
ervaring met Sea-Doo!

p. 51	Upgradekit hoofddek

Spanning en watersport

Bovendien kunt u onderdelen, accessoires en kleding
samen met uw Sea-Doo waterscooter financieren,
om al meteen ten volle te genieten van elke tocht.
Garantieperiode kan variëren naargelang van uw regio.

Snelheid gegarandeerd
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p. 10 Draagbaar audiosysteem van BRP

2 jaar garantie

*

RXP-X RS 2-zitter

Alle opvarenden moeten een zwemvest dragen,
goedgekeurd voor gebruik op waterscooters.

*Gekocht bij een erkende BRP dealer/distributeur. Tenzij anderszins vermeld of bij wet vereist.
Overige uitsluitingen kunnen van toepassing zijn. Zie complete beperkte garantie of neem contact op met uw erkende Sea-Doo dealer. Deze beperkte garantie
is niet van toepassing op in de fabriek geïnstalleerde accessoires. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op onderdelen en accessoires van Evinrude.
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Beker- en hengelhouder (rechts)

p. 17 Garmin ECHOMAP Plus 62cv gps

Stel de Sea-Doo van uw dromen
samen.

Bekijk onze video’s en kom meer te
weten over kleding en accessoires.

Ten slotte is ook extra beschermende uitrusting zoals
schoeisel, handschoenen en een bril sterk aan te
bevelen.
Al deze artikelen vindt u bij uw erkende Sea-Doo
dealer of online op sea-doo.com.

p. 16	Verwarmde handgrepen

WAKE PRO 230

Shop de complete Sea-Doo ervaring
online.

Alleen een neopreen wetsuit of broek zorgt voor
adequate bescherming van het onderlichaam, in
tegenstelling tot normale zwemkleding. Water dat
met grote kracht in de lichaamsholten wordt geperst,
bijvoorbeeld wanneer iemand in het water valt of zich
dicht bij de straalbuis bevindt, kan ernstige inwendige
verwondingen veroorzaken.

GTX 3-zitter

De producten in deze catalogus zijn vanaf november 2020 verkrijgbaar bij uw erkende Sea-Doo dealer. Voor reclamedoeleinden ziet u in sommige illustraties in deze catalogus professionele racers en watersporters die manoeuvres uitvoeren onder ideale en/of gecontroleerde omstandigheden. Probeer deze
of andere riskante manoeuvres niet uit, als ze uw vaarcapaciteiten of uw begrip van en respect voor het vermogen van uw Sea-Doo waterscooter te boven gaan. WEES ALERT VANAF DE START. Vaar altijd op een verantwoorde en veilige manier. Volg alle instructies, aanwijzingen en veiligheidsvoorzieningen
op. BRP beveelt voor het besturen van een waterscooter een minimumleeftijd van 16 jaar aan. Draag altijd aangepaste beschermende kleding, in overeenstemming met uw vaarstijl, inclusief een goedgekeurd zwemvest. Denk eraan dat het gebruik van alcohol en drugs en varen niet samengaan. Houd met
een waterscooter altijd voldoende afstand tot anderen op het water. Houd u aan de plaatselijke wetten en voorschriften. Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) behoudt zich het recht voor de specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken, modellen en accessoires wanneer gewenst en zonder enige
verplichting te wijzigen of uit de handel te nemen. Mogelijk zijn de weergegeven modellen uitgerust met optionele accessoires of extra's. Afhankelijk van de locatie worden de producten gedistribueerd door BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Australia
Pty Ltd., BRP Finland Oy., BRP Japan Ltd., BRP Comm & Trade (Shanghai) Co Ltd. of Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. ® zijn gedeponeerde handelsmerken en TM en het BRP logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen.
* is een handelsmerk van Bombardier Inc. dat onder licentie wordt gebruikt. Velcro is een gedeponeerd handelsmerk van Velcro Industries. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Garmin en ECHOMAP zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of zijn dochterondernemingen. GTX is
een gedeponeerd handelsmerk van Castrol Limited, gebruikt onder licentie. YUASA is een gedeponeerd handelsmerk van YUASA Batteries Inc. NGK is een gedeponeerd handelsmerk van NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away is een handelsmerk van Salt-Away Products. Alle andere firma- en/of productnamen
zijn handelsmerken van hun respectieve houders. © 2020 BRP Inc. Alle rechten voorbehouden.

Hengelplezier

Hengelplezier

Snel.
Gemakkelijk.
Veilig.
Niets evenaart ons exclusieve, zonder
gereedschap te monteren LinQ-systeem
voor vervoer van ladingen achteraan. Het is
een compleet nieuwe manier van transport.
U kunt meer vervoeren, verder varen en
houdt meer tijd over, terwijl al uw voedsel
en drank koud en fris blijven.

·Weerbestendige, ruime koeler.
·Constructie gevormd door middel van rotatiegieten, voor
uitzonderlijke stevigheid en duurzaamheid, en schuimrubberen
isolatie van topkwaliteit voor optimale bewaring van ijs.
·LinQ kit met ankerbasissen met vergrendeling (295100858)
is vereist voor installatie op modellen van 2018 en sommige
modellen van 2019.
·Als uw waterscooter niet is uitgerust met een ladder, is het
raadzaam er een toe te voegen om aan boord te klimmen.
·Koeler past niet bij LinQ skipaal in voorwaartse stand.

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (vanaf 2018) /
RXP-X (2021) / GTI, GTI SE, GTR, WAKE (vanaf 2020) /
FISH PRO (vanaf 2019)
269800943

NIEUW
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Verlengstuk voor
LinQ koeler van 51 L

·Voegt 20 L extra bergruimte toe aan uw
bestaande koeler van 51 L.
·Volledig geïsoleerd en eenvoudig te
installeren.
·Ideaal om bijvoorbeeld uw lunch te
scheiden van uw visvangst of een apart
bakje met aas toe te voegen.

295100888

1

3

4

6

2 Afvoerplug ~ Gebruik aan het eind van de dag één of twee afvoerpluggen om
het water vlot af te voeren en het gewicht achteraan te verminderen.
3M
 eetlat voor vis ~ In het deksel van de koeler gedrukt, om snel te meten hoe
groot uw vis is.
4O
 pbergtas voor zwaar gebruik ~ Gebruik deze om bakjes met aas in te bewaren.

5
2

5G
 ekantelde sleuven voor sleephengelen ~ Plaats uw hengel in de perfecte
hoek voor sleephengelen met twee vislijnen tegelijk (indien toegestaan door
lokale regelgeving).
6B
 alken met sleuven voor beker- en hengelhouder ~ Bekerhouders en
hengelhouders kunnen gewoon geplaatst worden en gemakkelijk verplaatst
worden naar verschillende locaties rond de koeler (Beker- en hengelhouder
apart verkocht).

NIEUW

LinQ voorste steunen

·Om een extra hengelhouder vooraan toe te voegen voor sleephengelen.
·Met ruimte om een LinQ bekerhouder (295100935) te plaatsen.

RXT, RXT-X, GTX,
WAKE PRO (vanaf 2018) /
FISH PRO (2019)
295100948 (links),
295100949 (rechts)

NIEUW

LinQ bekerhouder

·In de bekerhouder passen de meeste blikjes
en drinkbussen dankzij flexibele vinnen die
zich aanpassen aan elk formaat.
·Kan geïnstalleerd worden op de koeler
van 51 L of op de steunen vooraan voor
beker- en hengelhouder.
·Installatie zonder gereedschap.

295100935

LinQ basis installatiekit

·Hiermee kunt u via LinQ gemonteerde accessoires op uw Sea-Doo waterscooter installeren,
voor meer opbergmogelijkheden en meer tijd doorbrengen op het water.
·Hiermee is installatie van LinQ accessoires achteraan op uw waterscooter mogelijk.
·Niet compatibel met de LinQ koeler van 51 L.
·Inclusief 2 LinQ basissen en onderdelen voor installatie.
·Als uw waterscooter niet is uitgerust met een ladder, is het raadzaam er een toe te voegen
om aan boord te klimmen.

GTI, GTS, GTR (2011-2019) /
GTR-X (2017-2019) / RXP (2012-2020)
Opmerking: Niet compatibel met
Speed Tie achteraan.
295100803
GTX (2016-2017) / RXT-X (2016-2017)
295100842

LinQ hengelhouder

SPARK 2-zitter
295100883
295100883
SPARK 3-zitter
Opmerking: Niet compatibel met
Tow Pro (295100605).

Opmerking: LinQ basis installatiekit is vereist voor installatie van LinQ accessoires indien niet standaard op de waterscooter.

295100802

·Met systeem voor snelmontage met ontgrendelingshendel voor
vlot installeren op / verwijderen van elk van de 30 verschillende
posities op de LinQ koeler van 51 L of vooraan in een voertuig
met de steunen vooraan voor beker- en hengelhouder.
·Houdt de hengel stevig vast met een voorgevormde rubberen
dop die specifiek ontworpen is om de hengel snel te bevestigen
of te verwijderen met de rolarm.
·Om uw hengels veilig naar uw favoriete hengellocaties te
transporteren of voor sleephengelen.
·Kan geïnstalleerd worden op de koeler van 51 L of op de steunen
vooraan voor beker- en hengelhouder.

295100795

295100803

LinQ™ koeler van 16 L

·Via LinQ gemonteerde weerbestendige koeler.
·Gevormd door middel van rotatiegieten, voor
uitzonderlijke stevigheid en duurzaamheid.
·Schuimrubberen isolatie van topkwaliteit voor
optimale koeling.
·Voorbereid voor gebruik op zout water.
·Opmerking: Kan niet op de LinQ
brandstofhouder worden gemonteerd.
·Opmerking: LinQ basis installatiekit is vereist
voor installatie van LinQ accessoires indien niet
standaard op de waterscooter.

Modellen met LinQ basiskit
295100698

Aangepaste LinQ kit met
ankerbasissen voor grote koeler

(Niet afgebeeld)
·LinQ basissen met vergrendelsysteem om in de positie
“omhoog” te blijven tijdens het installeren van LinQ
accessoires.
·Vereist op modellen van 2018 en sommige modellen van 2019,
voor installatie van de LinQ koeler van 51 L (269800943).
·Vervangt standaard LinQ basissen.
·Standaard op alle voertuigen met LinQ (af fabriek)
vanaf 2020.
RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd en
WAKE PRO (2018 en sommige 2019)
295100858
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1 Verzonken werkvlak ~ De perfecte plaats om uw bakjes met aas te openen en
uw hengel voor te bereiden.

LinQ™ koeler van 51 L

Tassen en opbergruimte
Uitneembare organizer voor opbergbak

Klaar voor elk
moment, snel
en zonder
gereedschap

NIEUW

·Ademende organizer voor de opbergbak vooraan, gemaakt van
kwalitatief synthetisch netgaas met premium beschermlaag.
·Draaggreep en eenvoudige opbergruimte op of naast de
waterscooter.
·Perfect om natte kleding op te bergen apart van de rest
van uw spullen of om spullen naar/van de waterscooter
te transporteren.
·Bevestigingen met snelkoppeling om de tas in de
opbergbak te bevestigen.
·Ontworpen voor installatie in de organizer voor opbergbak
(295100835) voor een complete installatie (alleen 295100732).

Organiser voor deksel

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO
(vanaf 2018) /
FISH PRO (vanaf 2019)

GTI, GTI SE, GTR en
WAKE 170 (vanaf 2020) /
RXP-X (2021)

295100862

295100732

295100814

·Handig geplaatst in een toegankelijke locatie in de
bagageruimte vooraan.
·Houdt uw kleinere spullen droog in een
spatbestendige binnenzak.
·In de buitenzak van gaasweefsel kunt u meer spullen
opbergen en ze in het zicht houden.
·6 L volume.

GTI, GTI SE, GTR en WAKE 170 (vanaf 2020) /
RXP-X (2021)

295100732

Organizer voor opbergbak

·Ademende permanente organizer van synthetisch netgaas
met premium beschermlaag.
·Perfect om kleinere, waardevolle spullen veilig op te bergen
en in te delen.
·Ontworpen voor installatie in combinatie met de
uitneembare organizer voor opbergbak voor een complete
installatie (295100732).
·Standaard op GXT Ltd modellen (2018 en recenter).

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (vanaf 2018) /
FISH PRO (vanaf 2019)
Open

295100835

·Volledig waterdichte ontwerp beschermt uw spullen.
·40 L verstelbaar laadvermogen.
·Harde kunststof basis voor zwaar gebruik.
·Bodem met schuimlaag voor extra bescherming.
·Makkelijk op of naast het voertuig te transporteren met de
geïntegreerde draaggreep.
·Uitgerust met kit met LinQ bevestigingsmiddelen voorbereid voor
zeewater.
·2 LinQ basissen inbegrepen voor installatie op LinQ brandstofhouder.
Opmerking: LinQ basis installatiekit is vereist voor installatie van LinQ
accessoires indien niet standaard op de waterscooter.
Modellen met LinQ basiskit
715002875

LinQ box

·Precisie-geïnjecteerde HDPE constructie zorgt voor
stevigheid en duurzaamheid.
·Maximuminhoud 19 L.
·Weerbestendig, afgedicht en vergrendelbaar deksel.
·Uitgerust met kit met LinQ bevestigingsmiddelen
voorbereid voor zeewater.
·Opmerking: LinQ basis installatiekit is vereist voor
installatie van LinQ accessoires indien niet standaard
op de waterscooter.

Modellen met LinQ basiskit
715004301

LinQ brandstofhouder

·Ontworpen om gemakkelijk te gieten.
·Inhoud 14,5 L.
·LinQ waterdichte tas (715002875) kan er bovenop
worden gestapeld, voor nog meer opbergruimte.
·Voorbereid voor gebruik op zout water.
·LinQ basis installatiekit is vereist voor installatie
van LinQ accessoires indien niet standaard op
de waterscooter.
Opmerking: Brandstofhouders kunnen niet
worden gestapeld.
Modellen met LinQ basiskit
295100752
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Kit met LinQ bevestigingsmiddelen voorbereid
voor zeewater
·Essentiële upgrade voor LinQ tassen bij gebruik op een
waterscooter in zeewater.
·Inclusief roestvrijstalen LinQ bevestigingsmiddelen
om uw LinQ volledig corrosiebestendig te maken.
·Snel en eenvoudig te installeren.
·Niet vereist voor installatie van de LinQ koelers,
LinQ waterdichte tas en LinQ box.

295100751

Rubberen reservedop voor
LinQ brandstofhouder
(Niet afgebeeld)
295100791

Reservedop en -spuitstuk voor
LinQ brandstofhouder
(Niet afgebeeld)

Kit voor bergruimte vooraan

·Zacht ontwerp volgt de contouren van de SPARK
voor maximale opslagcapaciteit.
·Inhoud 28 L.
·Polyurethaan constructie beschermt uw spullen
tegen hoge golven.
·Afvoeropeningen onderaan.
·Compatibel met draagbaar audiosysteem van BRP.
·Deflectorkit voorzijde inbegrepen.

SPARK

Waterdichte tas - 25 L

·Waterdichte tas.
·Polyester fibermateriaal met
gatenwerende PVC-coating.
·Versterkte bodem.
·Inclusief schouderriem.
·Beschermend 420-denier polyester
met TPU-coating.

Waterdichte tas - 10 L
·Waterdichte tas.
·Polyester fibermateriaal met
gatenwerende PVC-coating.
·Versterkte bodem.

269502121

269001936 · 25 L

295100864

860202130

Deflectorkit voorzijde

Bagagerek vooraan

SPARK

RXP-X (2012-2020) /
GTI en GTS (2011-2019) /
GTR (2012-2019) /
WAKE 155 (2011-2019)

·Deze verwijderbare deflector, gemaakt van polypropyleen,
leidt het water weg van de voeten en
benen van de bestuurder voor een
drogere rit.
·Compatibel met draagbaar
audiosysteem van BRP.

295100865

·Voor optimaal gebruik van de
opbergruimte.
·Inhoud 12 L.

295100583
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LinQ waterdichte tas

Accessoires voor watersport

Opstap en ladder

Watersport
is nu leuker
dan ooit

Tow Pro

·Drie accessoires in één: skipaal, spotterhandgreep en rek voor uitrusting.
·Dankzij het hogere trekpunt wordt het nog leuker om wakeboarders,
wakeskaters en tubers te trekken.
·Geeft de spotter meer vertrouwen met ergonomische handgrepen.
·Zo kunt u uw wakeboard vervoeren naar de perfecte plek voor wakeboarden.
·Inclusief een riem om uw trekkoord handig op te bergen.
·Niet compatibel met LinQ basis installatiekit (296100802) voor
SPARK 3-zitter.
Opmerking: Gebruik de skipaal nooit
om opblaasbaar of soortgelijk
speelgoed te trekken.
Gebruik hiervoor altijd de
kikker achteraan.

LinQ inklapbare skipaal

·Hoge skipaal houdt het koord uit het water, om nog meer
plezier te beleven aan watersport.
·Met ingebouwde handgrepen voor de spotter; worden
ingeschoven als de skipaal niet wordt gebruikt.
Opmerking: Gebruik de skipaal nooit om
opblaasbaar of soortgelijk speelgoed te
trekken. Gebruik hiervoor altijd de
kikker achteraan.

Inklapbare skipaal

·Hoge skipaal houdt het koord uit het water, om nog
meer plezier te beleven aan watersport.
·Met ingebouwde handgrepen voor de spotter; worden
ingeschoven als de skipaal niet wordt gebruikt.
·Standaard op WAKE 155 modellen (2019 en ouder).
Opmerking: Gebruik de skipaal nooit om opblaasbare
band of soortgelijk speelgoed te trekken. Gebruik
hiervoor altijd de kikker achteraan.

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd /
GTI, GTI SE, GTR (vanaf 2020) /
FISH PRO (vanaf 2019)

RXT-X, GTX , RXT (2017 en ouder, behalve modellen
met iS) / GTI en GTS (2011-2019) / GTR (2012-2019)
behalve GTR-X / GTX Ltd (2014-2017)

295100909

295100457

Wakeboard-rek

·Op elk rek past een wakeboard. Dit biedt veilige
en eenvoudige opslag aan boord.
·Handig in gebruik en gemakkelijk te verwijderen.
·Wordt per stuk verkocht.
·Standaard op WAKE en WAKE PRO modellen.

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (vanaf 2018) /
GTI, GTI SE, GTR, WAKE (vanaf 2020) /
FISH PRO (vanaf 2019)
295100838

Eveneens benodigde
onderdeelnummers
voor installatie:
GTI en GTS (2011-2019)
291003104, 291002864

Shock Tube

Skisleepoog

295100662

GTX, GTS, GTI,
RXT en GTR

·Beschermt passagiers tegen het
terugketsen van het skitouw, en houdt
het touw weg van de impellers.
·Duurzaam met nylon bekleed
gesloten-celschuim.

·Vervangt de
bestaande U-ring om
waterskiërs en tubes
makkelijk te trekken.

291002351

RXT en GTX (2010-2017)
291003582, 291002864

SPARK 3-zitter

Snel en eenvoudig
installeren en verwijderen
via het LinQ-systeem.

Opstap
Kit met reserveriem
295100740

·Handige opstap met knievriendelijk oppervlak.
·Eenvoudig te installeren aan de rechterzijde
van de SPARK, draagvermogen 113 kg.
·Wordt gewoon achteraan gemonteerd en kan
in enkele minuten door een erkende Sea-Doo
dealer geïnstalleerd worden.

SPARK
295100642

Opstapladder

·Inklapbare opstaptrede, speciaal ontworpen voor uw waterscooter.
·Om makkelijk terug op de waterscooter te klimmen.
·Platform met veren dat omhoog blijft.
·Directe installatie met bouten, dankzij geïntegreerde
montagepunten op de waterscooter.

RXT, RXT-X, GTX en WAKE PRO
(vanaf 2018) / GTI, GTI SE, GTR
en WAKE 170 (vanaf 2020) /
RXP-X (2021)

295100869
Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

GTI, GTS, GTR (2006-2019) /
RXP (2006 - 2020) /
RXT-X en GTX (2006-2017)
295100742

ACCESSOIRES 9

ACCESSOIRES 8

295100605

Technische accessoires

Stickersets

Voeg een
vleugje kleur
toe.

Uw muziek,
overal
Beluister uw muziek in, op of naast het water
met ons draagbaar, uitneembaar en volledig
waterdicht audiosysteem.

Draagbaar audiosysteem van BRP

·Audiosysteem van 50 watt met Bluetooth† verbinding.
·Volledig bestand tegen onderdompeling en afneembaar, kan op en naast de
waterscooter gebruikt worden.
·Vooraan gemonteerd en naar de bestuurder gericht voor haarscherp geluid.
·Bedieningsblok op de luidspreker voor volumeregeling en nummerkeuze.
·Met herlaadbare lithiumbatterij met 24 uur* autonomie.
·Steun met snelmontagesysteem is vereist (295100913).
·Vereist indien vooraan op de SPARK geïnstalleerd:
·Vervangende deflector voorzijde (295100870) is vereist bij installatie van het audiosysteem
op modellen van 2018 en ouder met iBR en Convenience pakket of wanneer het opbergvak
vooraan (295100864) of de deflectorkit voorzijde (295100865) is geïnstalleerd.
·Installatieset verstelbare stuurverhoger (295100702) is vereist voor installatie op
SPARK (2016 en ouder).

Keuze genoeg, met meer dan 40 verschillende stickersets,
verkrijgbaar in 3 personalisatieniveaus en in 8 kleurthema’s.
Vervangende deflector voorzijde

·Vereist bij installatie van het draagbaar
audiosysteem van BRP (295100867) op SPARK met
iBR en Convenience-pakket (2018 en ouder)
·Ook vereist wanneer de kit voor bergruimte
vooraan (295100504) of de deflectorkit voorzijde
(295100553) op de waterscooter is geïnstalleerd.
·Inbegrepen op hoger modellen vanaf 2019 met
dezelfde functie.
Opmerking: Alleen om het audiosysteem vooraan op
de SPARK te installeren.
SPARK
295100870

SPARK

Premium audiosysteem van BRP

·Volledig geïntegreerd audiosysteem met Bluetooth verbinding.
·Volledig bestand tegen onderdompeling.
·Twee krachtige luidsprekers van 50 watt voor heldere muziek, zelfs
op het water.
·Afstandsbediening op luidspreker links om snel en eenvoudig
andere nummers te kiezen of het volume te regelen.
·Muziek blijft spelen nadat de motor is uitgeschakeld.
·Kabelset (278003684) is vereist bij installatie met de
Garmin ECHOMAP Plus 62cv Fish Finder of verwarmde handgrepen.

RXT, RXT-X, GTX,
WAKE PRO (vanaf 2018) /
FISH PRO (vanaf 2019)

GTI, GTI SE, GTR en
WAKE 170 (vanaf 2020) /
RXP-X (2021)

295100711

295100839

Niveaus voor
omwikkeling
Met deze exclusieve Attitude stickersets
voor Sea-Doo kunt u uw SPARK aanpassen,
voor een gewone facelift of omdat u wilt
dat uw waterscooter opvalt.

RXP-X
Hex

RXP-X
Riptide

RXT
Coral

GTX
Kinetic

GTI
Wakeset

GTI
SurfTrek

SPARK
Sundown

SPARK TRIXX
Hurricane

Light

295100867

Steun voor draagbaar
audiosysteem van BRP

Nieuwe stickersets

Med

·Vereist voor installatie van het draagbaar
audiosysteem van BRP (295100867).

SPARK

Full

295100711
*Op basis van interne tests van BRP bij een volume van circa 50%. Levensduur batterij kan variëren naargelang van de bedrijfsomstandigheden, inclusief maar niet beperkt tot de temperatuur.

Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

U kunt de kleur en
het ontwerp van
de omwikkeling
kiezen en zelfs
registratienummers
toevoegen. Ga naar
scsunlimited.com
voor meer informatie

ACCESSOIRES 11

ACCESSOIRES 10

295100913

Accessoires voor carrosserie

Accessoires voor carrosserie

Langere
ritten
waren nog
nooit zo
comfortabel

NIEUW

Passagierszadel

·De enige manier om een passagier mee
te nemen op een standaard RXP-X.
·Twee opties voor handgrepen voor
passagiers, opzij en in het midden.
·Geen gereedschap nodig voor
installatie: gewoon het door de
bestuurder verstelbare kussen
achteraan verwijderen, de basis
losmaken en het passagierszadel erop
klikken.

Gekantelde Gunwale voetsteunen

·10 cm lange gekantelde voetsteunen met geïntegreerde matten, bevestigd
aan de bovenkant van de buitenrand van de beenruimte aan elke zijde
van de waterscooter.
·Bieden een comfortabele, veilige positie voor de voeten
en benen tijdens het vissen aan de zijkant van
de waterscooter.
·Beschermen het lakoppervlak op de
rand van de beenruimte tegen
schuren tijdens het vissen.
·Standaard op FISH PRO modellen.

SPARK

295100810 · Zwart

295100744 · Zilver
295100804 · Zwart

RXT, RXT-X, GTX en
WAKE PRO (vanaf 2018)
295100810

295100793

·Duurzame en robuuste constructie, bestand tegen ruwe
omstandigheden op het water.
·Perfect geïntegreerd op het voertuig.
·Convexe lens voor een brede hoek.
·Verkocht per paar.

SPARK
295100881

Comfortzadel

·Speciaal ontworpen zadel voor meer rijcomfort tijdens lange ritten.
·Met een groter, voorgevormd zitvlak voor een betere gewichtsverdeling en meer stabiliteit in woelige wateren.
·Gemaakt van zacht schuim.
·Rechtstreekse vervanging voor het standaard zadel.

SPARK 2-zitter

SPARK 3-zitter

295100893

295100894

SPARK panelenset

Zijbeschermers

295100875

295100613 · Bubble Gum
295100615 · Orange Crush
295100617 · Pineapple

·Deze 6-delige rubberen beschermers zijn speciaal ontworpen voor de SPARK.
·De rondingen volgen de lijnen van de waterscooter en verfraaien het uiterlijk
terwijl ze beschermen tegen kleine schokken en slijtage.
·Zitten niet in de weg van de klik-stootkussens of bij onderhoud dat u moet
uitvoeren.

3-zitter

SPARK
295100575

295100875

295100926

Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

2-zitter

ACCESSOIRES 13

ACCESSOIRES 12

295100926

SPARK

Spiegels

SPARK

·Ontworpen voor erg intensief gebruik, langere gekantelde treeplanksteunen
houden alle bestuurders en passagiers goed op hun plaats, comfortabel en veilig.
·Bij gebruik in combinatie met onze Ergolock kniebeschermers garanderen de
steunen dat iedereen kan genieten van de volledige capaciteit van de waterscooter.

295100745

295100882

·Pimp uw SPARK met kleurrijke panelen.
·De kit bevat: 3 panelen, SPARK stickers, BRP logo en het nodige
materiaal om alles te installeren.

Treeplanksteunen

NIEUW GTI, GTI SE, GTR,
WAKE 170 (vanaf 2020)
(standaard op RXP-X
2021)

RXT, RXT-X, GTX en WAKE PRO (vanaf 2018)

295100923 (Zwart)

·Om uw knieën te rusten op een comfortabel kussen.
·Helpen uw benen op hun plaats te houden via het Ergolock systeem.
·Te combineren met de treeplanksteunen voor meer evenwicht op de
waterscooter.

RXT, GTX en WAKE PRO
(vanaf 2018) / FISH PRO
(vanaf 2019) Standaard op
RXT-X (vanaf 2018)

·Ontworpen voor meer bewegingsvrijheid om te vissen vanaf de
bestuurderspositie naar de passagier toe.
·Geoptimaliseerd om zijwaarts te vissen, met meer zijwaartse stabiliteit
in combinatie met gekantelde Gunwale voetsteunen (295100793).
·Past op waterscooters in alle kleuren.

RXP-X (2021)

Ergolock kniebeschermers

RXT, RXT-X, GTX en
WAKE PRO (vanaf 2018) /
FISH PRO (vanaf 2019)

Viszadel

Essentiële uitrusting

Bedieningselementen
en handgrepen

Plezier
gegarandeerd
Klaar voor een ervaring op maat? Met de verstelbare
stuurverhoger van Sea-Doo stel je het stuur in een
handomdraai op de juiste hoogte in. Zo kan iedereen de
perfecte positie vinden, gemakkelijk zittend
of rechtstaand om te showen.
Stuur met verstelbare
stuurverhoger

LinQ™ brandstofhouder

·Ontworpen om gemakkelijk te gieten.
·Inhoud 14,5 L.
·LinQ waterdichte tas (715002875) kan er bovenop worden gestapeld, voor nog meer
opbergruimte.
·Voorbereid voor gebruik op zout water.
·LinQ basis installatiekit is vereist voor installatie van LinQ accessoires indien niet standaard
op de waterscooter.
Opmerking: Brandstofhouders kunnen niet worden gestapeld.

Rubberen reservedop
voor LinQ brandstofhouder

Reservedop en -spuitstuk voor LinQ brandstofhouder

295100791

860202130

(Niet afgebeeld)

(Niet afgebeeld)

Modellen met LinQ basiskit
295100752

NIEUW

Eveneens benodigde
onderdeelnummers voor installatie:

·Met dit unieke stuur met verstelbare stuurverhoger krijgt
u meer controle om de SPARK vlotter te manoeuvreren
en uw ervaring op het water aan te passen volgens uw
persoonlijke rijstijl.
·U kunt de besturing snel aanpassen aan verschillende
hoogtes – gebruik de lage stand voor cruisen/zittend
rijden of schuif het stuur uit tot de maximumhoogte in
slechts enkele seconden voor staand rijden.
·Verstelbare lengte van 42,5 mm tot 103,5 mm.
·Verstelbaar via de hendel, geen gereedschap vereist.

SPARK zonder iBR*
2016 en ouder: 278003491, 295100702
vanaf 2017: 278003491
SPARK met iBR
2016 en ouder: 278003490, 295100702
2017: 278003490
vanaf 2018: 278003823

Verstelbare stuurverhoger

·Vervangt standaard vaste uitstulping voor een verticale aanpassing
over een lengte van +16 mm tot 92 mm ten opzichte van standaard.
·Ergonomisch beter voor staand rijden.
·Alle vereiste onderdelen voor installatie worden meegeleverd.

RXP-X (2021)
295100922

*Intelligent Brake and Reverse (iBR)TM.

SPARK
295100746
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·Vereist voor elke waterscooter.
·Past in elke houder voor
brandblusapparaten.
·Perfect voor smeermiddel-, olie- en
elektrische branden.
·Goedgekeurd door de Amerikaanse
en Canadese kustwacht.
·Niet CE-conform.

Fluit

·Fluitje zonder "balletje".
·Produceert een extreem luid, hoog
en doordringend geluid dat op
grote afstand te horen is.
·Ongevoelig voor water, weer
schoon na eenmaal kort blazen.

295500554

295100833 (wit)

Set veiligheidsuitrusting

·Bevat de noodzakelijke veiligheidsuitrusting voor
uw waterscooter.
·15 m reddingslijn, hoosbeker, fluitje en
waterdichte zaklantaarn.

295100330

Registratieset

(Niet afgebeeld)
·Kwalitatieve, uv-bestendige registratiekit.
·Eenvoudig zonder vervorming aan te brengen, met
lijm die hecht aan alle oppervlakken, inclusief dat
van de SPARK.
·Beschikbaar in twee contrasterende kleuren met
een formaat dat in overeenstemming is met de
verplichte regelgeving.
Alle waterscooters

Blanco vel voor stickers

(Niet afgebeeld)
·Breng dit zelfklevende vel aan op uw waterscooter,
zodat u uw eigen regionale of andere
gepersonaliseerde stickers kunt kleven.
295100654 (wit)

7,6 cm
295100570 · Zwart
295100578 · Lichtgrijs
10,2 cm
· Voldoet aan de internationale wetgeving.
295100631 · Zwart

Installatieset verstelbare stuurverhoger
·Vervangt de standaard middenconsole voor installatie van het
stuur met verstelbare stuurverhoger.
·Handgrepen met
palmsteun inbegrepen.
·Verstevigd ontwerp,
inclusief alle vereiste
montageonderdelen
voor installatie.

SPARK (2016 en ouder)
295100702

Voetsteunen

·Bieden meer stabiliteit en vertrouwen in
verschillende staande rijposities achteraan.
·Voetsteun achteraan met een helling van 45 graden,
waarmee u op de achterkant van uw waterscooter
kunt staan, voor eindeloze mogelijkheden om nog
meer tricks uit te voeren.

SPARK
295100705

Variabel trimsysteem met uitgebreid bereik (VTS)
(Niet afgebeeld)
·Met dit exclusieve accessoire voor Sea-Doo kunt u de
neus nog hoger heffen en nog dieper in het water duiken.
· Dit VTS met uitgebreid bereik verdubbelt de mogelijkheden
voor verstellen ten opzichte van onze huidige standaard VTS.
·Aanpassingen gebeuren supersnel dankzij de snelle, op
het stuur gemonteerd activeringsschakelaar, zodat de
trimhoek van de waterscooter kan worden afgesteld
tijdens het rijden.

Kabelset

(Niet afgebeeld)
·Vereist voor installatie van het stuur met verstelbare
stuurverhoger (295100746) en/of RF D.E.S.S. sleutel
(295100945).
·Geschikt voor elk van beide accessoires of bij gebruik
van beide tegelijk; het is dus niet nodig een tweede
kabelset te kopen.
Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

·Eenvoudige aansluiting, inclusief
schakelaar, dop en de vereiste
montageonderdelen voor installatie.
·Standaard op SPARK TRIXX.
SPARK met iBR
(vanaf 2017 - volledig uitgebreid bereik),
(2016 en ouder - standaard bereik)
295100704

SPARK met
iBR (2017 en
ouder)

SPARK met
iBR (vanaf
2018)

278003490

278003823

SPARK
zonder iBR
278003491

ACCESSOIRES 15

Brandblusapparaat

Bedieningselementen
en handgrepen

Elektronica en elektrisch
Variabel trimsysteem met uitgebreid bereik (VTS)
Door de voorgestelde standen is een snelle
aanpassing van de trimregeling van de
waterscooter mogelijk. Wanneer u meer trim
gebruikt, krijgt u een drogere rit, wat helpt bij het
slepen. Wanneer u minder trim gebruikt, krijgt u
een sportievere rit en blijft u perfect in contact
met het water.

·Met dit exclusieve accessoire voor Sea-Doo kunt u de neus nog hoger heffen en nog dieper
in het water duiken.
·Dit VTS met uitgebreid bereik verdubbelt de mogelijkheden voor verstellen ten opzichte van
onze huidige standaard VTS.
·Aanpassingen gebeuren supersnel dankzij de snelle, op het stuur gemonteerd
activeringsschakelaar, zodat de trimhoek van de waterscooter kan worden afgesteld tijdens
het rijden.
·Eenvoudige aansluiting, inclusief schakelaar, dop en de vereiste montageonderdelen voor
installatie.
·Standaard op SPARK TRIXX.

SPARK met iBR (vanaf 2017 - volledig uitgebreid bereik), (2016 en ouder - standaard bereik)
295100704

Verwarmde handgrepen

·Verwarmde handgrepen met ingebouwde knop op de
linkerhandgreep.
·5 standen voor verwarming.
·Overtrek ter vervanging van bestaande handgrepen.
·Integreren het beroemde ontwerp van de palmsteun van Sea-Doo.
·Te gebruiken met windbeschermers voor stuur (295100762) voor
maximale prestaties.
·Kabelset 278003684 is vereist indien geïnstalleerd met audiosysteem of
met de Garmin Echomap Plus 62cv Fish Finder.

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (vanaf 2018) / RXP-X (2021) /
GTI, GTI SE, GTR, WAKE (vanaf 2020) / FISH PRO (vanaf 2019) / SPARK kabelset
voor verwarmde handgrepen vereist voor installatie op andere voertuigen

Windbeschermers voor stuur
·Ontwerp biedt betere bescherming en ziet er
mooi uit.
·Beschermt tegen koude wind en waterspatten.
·Verkocht per paar.

GTX, RXT, RXT-X en WAKE PRO (vanaf 2010) /
GTI, GTS en WAKE (vanaf 2011) /
GTR en RXP-X (vanaf 2012) /
SPARK (vanaf 2014)
295100762

Set handgrepen

·Meer controle en comfort met rubber van dubbele dichtheid.
·Verkocht per paar.

Past op alle waterscooters (vanaf 2000) behalve SPARK
(2015 en ouder)

295500976 · Blauw/zwart
295500977 · Aardegrijs/zwart
295500979 · Rood/zwart
295500981 · Geel/zwart
295500980 · Tingrijs/zwart

295100812

·Per stuk verkocht

277001336 · Leigrijs/zwart

(Niet afgebeeld)
295100906

ACCESSOIRES 16

GTR-X (2016-2019) / RXP-X (vanaf 2016) / SPARK met
verstelbare stuurverhoger

277002139 · Millennium Yellow
277002161 · Manta Green

295100710

·Hiermee kunt u een tweede accu toevoegen voor een opstelling met twee accu’s.
·Geeft u het extra vermogen dat u nodig hebt om gedurende langere perioden
elektrische apparaten aan te drijven, zoals het premium audiosysteem van BRP of
de Garmin Echomap Plus 62 cv Fish Finder.
·Set met de nodige bedrading en accuhouder.
·Extra accu apart verkrijgbaar (410301203).

RXT, RXT-X, GTX en WAKE PRO (vanaf 2018) /
FISH PRO (vanaf 2019)
295100991
GTI, GTI SE, GTR en WAKE 170 (vanaf 2020)
·(Niet afgebeeld)
295100990

GTX, RXT, WAKE PRO (2011-2017) / GTI,GTS, GTR,
WAKE (2011-2019) / GTR-X (2018-2019) /
RXP-X (2018-2020) / SPARK

·22 mm gekleurd roestvrijstalen stuur.

NIEUW
NIEUW

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (vanaf
2018) / RXP-X (2021) /
GTI, GTI SE, GTR, WAKE (vanaf 2020) /
FISH PRO (vanaf 2019)

Kabelset tweede accu

Vereist voor installatie op sommige voertuigen:

Stuur

277002069 · Neon Yellow
277002173 · Dragon Red
277002016 · White
277002123 · Jungle Green

·Om uw apparaten op te laden, zoals
uw telefoon of actiecamera.
·USB-lader uitgerust met een
intelligente module die detecteert
hoeveel ampère uw telefoon nodig
heeft, zodat u altijd kunt genieten
van consequente oplaadtijd en zich
nooit zorgen hoeft te maken dat uw
apparaat defect zou raken.

Handgreep met palmsteun

Garmin† ECHOMAP† Plus 62cv gps*

·Ontworpen met profiel voor een veel betere grip met minder inspanning,
waarmee u meer controle en comfort hebt tijdens langere ritten, zonder
vermoeide handen.
·Wordt per stuk verkocht.

·Hiermee kunnen bestuurders genieten van de beste navigatiekaarten en technologie van
topkwaliteit om vissen te vinden.
·Heldere monitor van 6 inch (15,2 cm), leesbaar in zonlicht.
·Inclusief basiskaarten van de wereld.
·Gebruik de ingebouwde Wi-Fi† om te koppelen met de gratis ActiveCaptain† app voor
toegang tot OneChart†, slimme meldingen, gegevens van de Garmin Quickdraw†
Community en nog veel meer.
·Deel routepunten en routes met andere ECHOMAP of STRIKER† apparaten.
·Kabelset (278003684) is vereist bij installatie met het premium audiosysteem van BRP of
met verwarmde handgrepen.
·Standaard op FISH PRO modellen.

GXT, RXT, RXT-X en WAKE PRO (vanaf 2010) /
GTI, GTS en WAKE (vanaf 2011) / GTR (vanaf 2012) /
RXP-X (vanaf 2012) / SPARK (vanaf 2014)
Rechts

Links

277001946 · Zwart

277001958 · Zwart

277002014 · Rood

277002015 · Rood

Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

* Raadpleeg voor modellen van
2018 uw erkende BRP dealer om de
compatibiliteit te controleren.

Fish Finder met Garmin CHIRP†
traditionele sonar.

Transducer niet inbegrepen.
Biedt alleen gps-functies.

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (vanaf 2019*) /
GTI, GTI SE, GTR en WAKE 170 (vanaf 2020) /
RXP-X (2021)

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (vanaf 2019*) /
GTI, GTI SE, GTR en WAKE 170 (vanaf 2020) /
RXP-X (2021)

295100921

295100871
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Kabelset voor
verwarmde handgrepen

USB-poort

RF D.E.S.S.™ sleutel

Eveneens benodigde
onderdeelnummers
voor installatie:

(Niet afgebeeld)
·Een handige en veilige manier om elektrische accessoires aan te sluiten.
·Plug-and-play-aansluiting.
·Vereist om de dieptemeter te installeren op specifieke modellen
(raadpleeg de tabel met Dieptemeters).

SPARK met iBR*
2017 en ouder: 278003490
vanaf 2018: 278003823
SPARK Trixx
2017 en ouder: 278003490, 278003195
vanaf 2018: 278003823, 278003195
*Intelligent Brake and Reverse (iBR)TM.

295100945

Dieptemeters
Model

·Vervangend D.E.S.S.-koord.

Alle voertuigen met D.E.S.S.
sleutel (vanaf 2015)

DI en 4-TEC modellen
(2014 en ouder)

278003401 (groen)

278002203

Alle voertuigen met D.E.S.S. sleutel (vanaf 2015)
278003400 (Geel) Standaard
278003402 (Zwart) GTX Ltd
278003403 (Oranje) Verhuur
278003401

Skimodule

(Niet afgebeeld)
·Activeert de skimodus.
·Keuze uit verschillende vooraf ingestelde acceleratiecurven,
voor telkens opnieuw de perfecte lancering om een waterskiër
of wakeboarder te trekken, plus een constante treksnelheid.
·Gebruiksvriendelijke interface op de meter.
·Eenvoudige aansluiting.
·Benodigde onderdelen voor installatie worden meegeleverd.
·Opmerking: Kabelset (278002569) en zekering van 3 A
(710001008) zijn vereist voor installatie op modellen van 2011
tot 2017.
GTI, GTI SE, GTR (vanaf 2020)
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Acculader/onderhoudslader

·Volautomatische acculader/onderhoudslader
van 3 A.
·Houdt opgeslagen loodzuuraccu’s opgeladen.
·Voor het opladen en onderhoudsladen van
kleine accu’s.
·Meertraps opladen met microprocessor voor
extra nauwkeurigheid, veiligheid en langere
levensduur van accu’s.
·Automatische spanningsdetectie.
·Detecteert automatisch 6 of 12V-accu’s.
·Bewaking van druppelladen behoudt
automatisch de optimale acculading.
·Bescherming tegen omgekeerd aansluiten
beschermt de accu en de lader tegen schade.

(Niet afgebeeld)
·Een module met zowel de skimodus als de functie X-pakket:
‐Activeert de skimodus: keuze uit verschillende vooraf ingestelde
acceleratiecurven, voor telkens opnieuw de perfecte lancering om een
waterskiër of wakeboarder te trekken, plus een constante treksnelheid.
‐Activeert functies van het X-pakket op de meter. Zie beschrijving
Module voor X-pakket om te ontdekken welke X-functies deze module
ontgrendelt op uw voertuig.
·Gebruiksvriendelijke interface op de meter.
·Eenvoudige aansluiting.
·Benodigde onderdelen voor installatie worden meegeleverd.
RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (vanaf 2018) /
GTI, GTI SE, GTR, WAKE (vanaf 2020) / FISH PRO (vanaf 2019)

295100756

Alle modellen
(2014 en ouder)
278002199

278002203

Module voor skimodus en X-pakket

295100857

·Haakaansluiting hangt buiten het werkgebied,
voor meer veiligheid en gebruiksgemak.
·Knop scherm/aan.
·Druk op de weergaveknop om de
voortgang van het opladen te zien.
·Voldoet aan de strengste normen in
de sector voor energiezuinigheid/
milieuvriendelijkheid.
·Inhoud: 3A-acculader, stekker voor VS (110 V),
klemadapter, DC-adapter, 61 cm kabelboom met
gezekerde ring en beschermkap, handleiding.

Jaar

Module voor X-pakket

(Niet afgebeeld)
·Gebruiksvriendelijke interface op de meter.
·Eenvoudige aansluiting.
·Benodigde onderdelen voor installatie worden
meegeleverd.
Opmerking: Kabelset (278002569) en zekering
van 3 A (710001008) zijn vereist voor installatie
op modellen van 2011 tot 2017
Voor GTX, RXT en WAKE PRO (vanaf 2018), GTI,
GTS, GTR en WAKE 155 (vanaf 2020) zijn de
functies:
Weergave gemiddelde en topsnelheid/
toerental ontgrendelt lanceerregeling en het
complete VTS-bereik (50% groter bereik)

SPARK

Vanaf 2014*

GTI/GTS

2008-2010

GTI/GTS (900 HO)
(PolytecTM romp)

295100324 295100332 295100679 295100927 295100872



2017-2019



2011-2017



2018-2019



GTI (Polytec romp)

2019**



WAKE

2011-2017



Voor GTI, GTS, GTR en WAKE 155
(2017-2019) zijn de functies:
Rondeteller, tijd en afstand tot
brandstof op, weergave gemiddelde
en topsnelheid/-toerental en
motortemperatuur.

Vanaf 2020

GTX

4-TEC motor
(2009 en ouder,
behalve 2002)






2011-2017

RXT, GTX, GTX Ltd,
WAKE PRO (vanaf 2018) /
GTI, GTI SE, GTR, WAKE (vanaf 2020) /
FISH PRO (vanaf 2019)

GTX iS/S/aS

295100757

GTX Ltd

2011-2017



2011-2017



860200997

715005061

Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

GTX en RXT zonder ophanging
(2015 en ouder) /
WAKE PRO (2015 en ouder)
295100612

GTX en RXT zonder ophanging en
WAKE PRO (2016-2017)
295100675
295100577

2011-2017*
2018-2019

GTI/ GTI SE /GTR/

2012-2017



FISH PRO

Vanaf 2019

GTX

2010-2015**

GTX/GTX Ltd

Vanaf 2018

RXT/RXT-X

2010-2015**

Vanaf 2018

RXP-X

295100739

















2012-2015**



2015** -2020



2021



Vanaf 2018

* Raadpleeg voor modellen van 2014 uw erkende dealer van
BRP om de juiste kit voor uw waterscooter te kiezen.

295100681

Vanaf 2020

2015**



RXP/RXP-X

2011-2017

295100678



2016-2017




2010 en ouder

295100634

Vanaf 2018

2011-2016

WAKE PRO

295100497

2016-2017

Vanaf 2018

2021

WAKE



RXT iS/RXT-X aS

RXP-X

2011-2019



2011-2017

Alle modellen

GTI/GTS
(Polytec romp)

2015**



2010
·Voor het opladen van uw
telefoon of gps-toestel.
·Met beschermkap zodat er
geen water binnendringt.

2011-2019



2010 en ouder

Vanaf 2018

Voedingsuitgang van 12 volt en installatiekit

GTI/GTI SE/
GTS/GTR
(glasvezel romp)



Vanaf 2018

4-TEC motor
(2009 en ouder,
behalve 2002)

Vanaf 2014

WAKE



2010

Jaar

SPARK



2018-2019**
GTI/GTI SE/GTR/WAKE 170

Model

·Houdt het motorcompartiment droog.
·Bevat een lenspomp, bevestigingsbeugel, fitting,
slang en materiaal voor montage.

Prijzen



GTI/GTR/GTR-X
(glasvezel romp)

RXT/RXT-X

CTEK BRP 5.0 lader

Lenspompkits

·Geeft de waterdiepte onder de romp weer.
·Plug-and-play-aansluiting.
·Standaard op GTX Ltd modellen.

Prijzen

Drijvend D.E.S.S.™ veiligheidskoord

·Beperkt de snelheid van uw waterscooter en laat minder ervaren
bestuurders geleidelijk de kneepjes van het vak leren.

295100599

SPARK zonder iBR*: 278003491

SPARK

Learning Key koord

Elektronica en elektrisch

Modellen op Polytec romp

WAKE PRO




2015**
2016-2017



** Kit voor elektrische aansluitingen (295100599) vereist
voor installatie.



2010-2015**

Vanaf 2018





Raadpleeg voor modellen van 2014* en 2015** uw erkende dealer van BRP om de juiste kit voor uw waterscooter te kiezen.
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Elektronica en elektrisch

Kit voor elektrische aansluitingen

·Antidiefstaltechnologie voor op het
water.
·Dankzij de sleutel met kogelgewricht
van het Digitally Encoded Security
System (D.E.S.S.) kunnen bestuurders
telkens opnieuw vlot en snel starten.
·Een chip met radiofrequentie in de
sleutel communiceert draadloos met
het vaartuig, zodat uw SPARK alleen
start als de sleutelcode overeenkomt
met het vaartuig, voor de ultieme
gemoedsrust.
·In tegenstelling tot voorgaande
D.E.S.S. sleutels wordt de kabelset
nu afzonderlijk verkocht.

Afmeren

Afmeren

Snel en
veilig
Bescherm je waterscooter met
klik-stootkussens en Speed Ties
als je hem niet gebruikt.

Speed Tie voor dok

NIEUW

Speed Tie

·Gebruiksvriendelijk, ingebouwd beheersysteem voor touw.
·Positieve vergrendeling voor probleemloos afmeren.

·6 mm dubbel gevlochten touw,
1,6 m vooraan en 2,6 m achteraan.

·6,35 mm dubbel gevlochten touw,
5,5 m vooraan.

GTX, RXT, RXT-X,
WAKE PRO
(vanaf 2018)

FISH PRO

295100885

295100924

(Niet afgebeeld)
·Hetzelfde exclusieve afmeersysteem
beschikbaar als accessoire voor
waterscooters, aangepast voor
montage op de steiger.
·Voor iedere waterscooter, om snel
en veilig af te meren zonder onnodig
veel touw aan boord.
·Het wordt met bouten op de steiger
gemonteerd.
·Met 1,7 m lijn en blokkering op de
gewenste lengte.
·Wordt per stuk verkocht.

Speed Tie

·Volledig geïntegreerd afmeersysteem voor waterscooters, het summum voor comfortabel, snel en veilig afmeren.
·Een onontbeerlijk accessoire, waarbij u meer opbergruimte krijgt en steeds een afmeerlijn ter beschikking hebt.
·Met 1,7 m lijn en blokkering op de gewenste lengte.
·Standaard voor GTX Ltd modellen (2017 en ouder).
·Verkocht per paar.

SPARK
295100496
RXP-X (2012-2017) / GTR-X (2017) / RXT-X (2015)
295100466

GTR (2012-2019) / GTI, GTI SE en GTS (2011-2019) /
GTX zonder ophanging (2010-2017) /
WAKE PRO (2017 en ouder) /
RXT en RXT-X zonder ophanging (2010-2017) /
WAKE 155 (2010-2019)
295100680

Inklapbaar anker

·Dreganker van 1,6 kg met beschermlaag.
·Perfect voor tijdelijk afmeren van
waterscooters en kleine boten in modder,
zand, kiezel en rotsen.
·Inclusief koord van 7,62 m voor
zeevaarttoepassingen met boei, haak in
roestvrij staal voor zwaar gebruik en nylon
opbergtas.
·Compact genoeg voor het opbergvak.

Anker

·Anker van 5 kg in Fluke-stijl met grijpring
voor een goede grip.

295100046

295100750

Zandzakanker

·Gemaakt van 600-denier geel
geverfde polyester stof, in staat om
naar schatting 20 kg nat zand te
bevatten.
·Afmetingen 40 cm x 22,9 cm.
·4,9 m lange nylon riem met
diameter 1,3 cm.
·Plastic bevestigingshaak en
voorgevormde vlotter.

295100661

295100336

·Bescherm uw investering tegen schade aan de steiger met deze stootkussens die eenvoudig zijn
aan te brengen en verwijderen, speciaal ontworpen voor Sea-Doo waterscooters.
·Voor- en achterop de SPARK modellen, garanderen een solide bevestiging op de optimale plaats.
·De klik-stootkussens drijven en blijven steeds goed
zichtbaar dankzij de extra opvallende oranje kleur.
·Installatiekit voor klik-stootkussens
(295100550, 295100729 of 295100944)
vereist voor installatie op andere
modellen dan SPARK.
·Patent aangevraagd.
·Verkocht per paar.

Passen op alle waterscooters

295100418

Installatiekit voor klik-stootkussens

·Hiermee u kunt genieten van de snelste en eenvoudigste manier om
beschermende stootkussens op uw waterscooter te installeren.
·Niet vereist voor SPARK modellen.

RXP-X (2012-2020) /
GTI, GTR en GTS (2011-2019) /
GTX, RXT, RXT-X en
WAKE PRO (2008-2017)
295100550

RXT, RXT-X, GTX en WAKE PRO (vanaf 2018) /
FISH PRO (vanaf 2019)
295100729
NIEUW GTI, GTR en
WAKE 170 (vanaf 2020) /
RXP-X (2021)

Kit voor handmatige achteruit
·Deze kit is eenvoudig aan te brengen op uw
SPARK en vergemakkelijkt het afmeren en
het laden op een trailer enorm.
·Een hendel aan de linkerkant maakt het
makkelijk achteruit te varen en zorgt dat
riskante manoeuvres niet meer nodig zijn.

Doklijn

Stootkussen

295100851

295100877

·Meer uw waterscooter af met dit drijvende Sea-Doo
nylon touw met kussens.
·Om uw waterscooter veilig aan de kade te bevestigen.
·Per stuk verpakt.

SPARK zonder iBR
295100596

295100944

Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

·Polyforme sterkte en betrouwbaarheid met een vinyl
ventielsysteem voor snelle, flexibele aanpassing van
de stevigheid.
·Pakket met een stootkussen van 40,64 cm en een koord.
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Klik-stootkussens

Hoezen

Hoezen

Kies de perfecte
hoes voor uw
waterscooter

295100928

295100873

295100724

280000460, 295100718, 295100719

295100889

295100722

295100720

295100912, 295100789

Een hoes beschermt uw Sea-Doo waterscooter
tegen weer en wind en houdt de afwerking in
goede staat.

SEA-DOO HOEZEN

Weerbestendige transporthoes
beschermt uw waterscooter tijdens
stalling en transport.

Z
 achte binnenbekleding voorkomt
schuren tegen panelen.
S
 lijtgevoelige plekken zijn verstevigd
met een dubbele laag canvas.

Gemaakt van uv-bestendig geverfd
polyester canvas voor zwaar gebruik.

GTX, RXT modellen
met ophanging

Past perfect over uw waterscooter,
met of zonder accessoires van
Sea-Doo.

295100908

Standaard op GTX LTD modellen.

Reservehaken voor hoes
1G
 ele stof geeft de locatie voor handgrepen aan.
2O
 peningen met rits voor vlotte toegang tot kikkers.

GTX, RXT, WAKE
PRO, FISH PRO
modellen zonder
ophanging

ACCESSOIRES 22

6Z
 ijhaken om de hoes te bevestigen bij
vervoer op een trailer.
7O
 pening met rits om spanbanden te
gebruiken om de waterscooter op
de trailer te bevestigen.
8G
 eschikt voor Speed Tie.
9G
 eschikt voor FISH Finder en gps.
Kenmerken kunnen variëren afhankelijk van het model
waterscooter.

3.1

9
5

2
6

6

RXT iS, GTX iS,
GTX Limited iS (2009-2016)

6

7

8























RXT-X aS (2011-2016)











RXT, RXT-X, GTX,
WAKE PRO (vanaf 2018)













GTX S, GTX Limited,
RXT, RXT-X (2010-2017)











WAKE PRO (2010-2017)















Zwart

295100720

Zwart

295100873

Zwart/Lichtgrijs

295100721













GTR-X (2017-2019)













NIEUW RXP-X (2021)











GTS, GTS voor verhuur, GTI,
GTI SE, GTI Limited (2011-2019)

































SPARK modellen



SPARK 2-zitter





SPARK 3-zitter

















































Opmerking: Raadpleeg uw dealer voor informatie over oudere modellen.
Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.



295100719





Prijs

280000460

Zwart/Lichtgrijs





Zwart/Lichtgrijs







Sku
295100718

295100908







Kleuren

Zwart









9

280000586

RXP-X (2012-2020)







4

FISH PRO

NIEUW GTI, GTI SE, GTR en
WAKE 170 (vanaf 2020)





3.3

295100407

2
8

7

5

GTS, GTI, GTR, WAKE GTR (2012-2019)
modellen
WAKE (2011-2019)

1

4



3.2

Alle modellen (2016 en ouder)

3.3
3.2

GTX S, GTX Limited S (2012-2017)

3.1

295100754

4 Opening met rits biedt plaats aan LinQ accessoires op het achterdek terwijl de hoes is geplaatst.
5G
 epatenteerd luchtafvoersysteem voor vervoer op een trailer.

2

Alle modellen (vanaf 2017)

RXP-X, GTR-X
modellen

3O
 pening met rits voor vlotte toegang tot het bergvak 3.1, de bergruimte vooraan 3.2 en de tankklep 3.3.

1

295100889
Zwart/Lichtgrijs

295100722
295100723



Zwart

295100724

Zwart

295100928

Zwart

295100912
295100789

ACCESSOIRES 23

Belangrijkste kenmerken

Past op

SEA-DOO trailers

Belangrijkste
kenmerken

Onderweg

CLICK & GO TRAILERS

SEA-DOO trailers zijn ontworpen
om alle Sea-Doo waterscooters te
vervoeren en moeiteloos te laden
en te lossen.

Opmerking: Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sea-Doo dealer voor aanbevolen verkoopprijzen van trailers.

Enkele trailers

 lim, gepatenteerd Click &
S
Go vergrendelmechanisme
voor Spark.

SEA-DOO LOCK & GO TRAILER
·Gepatenteerd vergrendelmechanisme voor Sea-Doo waterscooters
·Geschikt voor alle Sea-Doo waterscooters behalve Sea-Doo Spark en Fish Pro
·Geen bevestigingsriemen nodig om de waterscooter te bevestigen
·Zacht ontwerp beschermt de waterscooter en de gebruiker
·Unieke rubberen aanslag vooraan om de waterscooter vooraan te vergrendelen
·Betreedbare spatborden om vlot op de waterscooter te stappen

 een bevestigingsriemen
G
nodig om de waterscooter
te bevestigen.
 eoptimaliseerd voor
G
alle Spark waterscooters
(1+1 en 1+2), steunen of
bevestiging hoeven niet te
worden afgesteld.

Totale lengte

497 cm

Totale breedte

160 cm

Totaal gewicht

(maakt het mogelijk de trailer zelfs
met een klein voertuig te gebruiken)

 et totaalgewicht van
H
de trailer (400 kg) maakt
slepen met een klein
voertuig mogelijk.

700 kg

Voor alle Sea-Doo waterscootermodellen (behalve Sea-Doo Spark en Fish PRO)

860202384 (zonder remmen)
860202389 (met remmen)

SEA-DOO BIG ONE TRAILER

·Robuuste bevestiging, geen afzonderlijke steunen vereist
·Gebruiksvriendelijk, slim, gepatenteerd Click & Go vergrendelmechanisme
·	Lichte giek met scharnier beschermt de lichten bij het lanceren en verwijderen
·Geen bevestigingsriemen nodig
·Veilig ontwerp, zacht ontwerp beschermt de waterscooter en de gebruiker

Totale lengte

390 cm

Totale breedte

160 cm
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Totaal gewicht

(maakt het mogelijk de trailer zelfs
met een klein voertuig te gebruiken)

Voor alle Sea-Doo Spark modellen

619590207 (zonder rem)
619590338 (met rem)

400 kg

•

 een afzonderlijke steunen vereist
G
Gebruiksvriendelijk
Waterscooter bevestigen met bevestigingsriemen
Veilig, zacht ontwerp dat de waterscooter en de gebruiker beschermt
Afneembaar lichtrek
Kantelbaar lichtrek

Totale lengte

447 cm

Totale breedte

160 cm

Totaal gewicht

600 kg

Voor alle Sea-Doo waterscootermodellen

619590223 (zonder rem)
619590337 (met rem)

Set rollen voor Big One
(Niet afgebeeld)

619590397

Aangepaste rubberen
aanslag voor waterscooter
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SEA-DOO SPARK CLICK & GO TRAILER

•
•
•
•
•

Trailers

Accessoires voor trailers

Opmerking: Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sea-Doo dealer voor aanbevolen verkoopprijzen van trailers.

BIG TWO TRAILER

Dubbel

BIG ONE TRAILER

Enkel
LOCK & GO TRAILER

MOVE
trailers
Belangrijkste
BELANGRIJKSTE
kenmerken
KENMERKEN
TRAILERS

SPARK CLICK & GO
TRAILER

Dubbele trailers

Robuuste bevestiging









Geen afzonderlijke steunen vereist









Gebruiksvriendelijk









Slim, gepatenteerd Click & Go
vergrendelmechanisme





Voor alle Sea-Doo waterscootermodellen

Lichte giek met scharnier
beschermt de lichten bij het
lanceren en verwijderen





619590586

Geen bevestigingsriemen nodig





Veilig ontwerp









Zacht ontwerp beschermt de
waterscooter en de gebruiker

















SEA-DOO BIG TWO TRAILER
•
•
•
•
•
•

 een afzonderlijke steunen vereist
G
Gebruiksvriendelijk
Waterscooter bevestigen met bevestigingsriemen
Veilig, zacht ontwerp dat de waterscooter en de gebruiker beschermt
Afneembaar lichtrek
Kantelbaar lichtrek

Totale lengte

515 cm

Totale breedte

245 cm

Totaal gewicht

1.200 kg

Kantelbaar lichtrek

·Perfect om uw waterscooter te transporteren of ladingen
te bevestigen.
·Eenvoudige montage: bevestigen met bouten op elk vlak
oppervlak (b.v. laadbak of frame aanhangwagen).
·Bevestigingsriem van 2,5 cm x 1,83 m met stiksels voor
zwaar gebruik, voor 226 kg werkbelasting en 680 kg
breekkracht.
·Handige, intrekbare drukknop om de riem automatisch
langer te maken, op te rollen en op te bergen, terwijl het
ratelmechanisme de riem strak trekt om uw voertuig of
lading veilig te bevestigen.
·Rubberen ratelhandgreep die veel grip biedt, en haak met vinyl
beschermlaag om elk oppervlak te beschermen waaraan de haak
wordt vastgemaakt.
·Verkocht per paar.

295100841

Waterscooter bevestigen met
bevestigingsriemen
Afneembaar lichtrek

Bolt-On† intrekbare sleepkabels met ratel





Sleepkabels met ratel

·Speciaal ontworpen om de waterscooter vast te maken aan een trailer.
·Systeem met 4 haken op maat is perfect voor snel installeren/verwijderen
zonder de riem van de ratel te scheiden.
·Nauwkeurig af te stellen met een vingertip, met luxueuze ratel.
·Polyester riem van 2,5 cm met Sea-Doo logo en beschermers
voor de romp, extra riemhouder en haken met coating.
·Wordt per stuk verkocht.

Alle waterscooters (behalve SPARK)
295100389

·181 kg veilige werkbelasting.
·Riem van 2,5 cm x 3 m met logo's van Sea-Doo,
Ski-Doo en Can-Am.
·Luxueuze ratel met rubberen handgreep.
·S-haken met coating.
·Set van 2.

Alle waterscooters
860200447

Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd.
Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.
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Sleepkabels met ratel

Kleding van Sea-Doo

Zwemvest

Innovatieve kleding van Sea-Doo is de perfecte manier
om grenzen te verleggen met uw Sea-Doo en te
genieten van elke dag op het water.

De ultieme
bescherming
Pvc-vrij en duurzaam.
Voelt licht aan, zelfs wanneer
het nat is. Bovendien biedt het
een maximale luchtdoorstroming.
Als u zich comfortabel voelt, kunt
u uw waterscooter immers beter en
langer besturen.

Sea-Doo heeft zwemvesten voor elke vaarstijl.
Kies uit drie categorieën van zwemvesten:
Ultieme, Atletische of Multifunctionele
zwemvesten.

Extreem duurzame neopreen buitenkant.

Technische kenmerken

Kleding
29	Zwemvest

40	Brillen
41	Schoeisel

Wetsuits en rashguards

ISO 50N

Sneldrogend

42	Sportkleding

Gevlochten bovendeel en
geperforeerde zool voor
een snelle waterafvoer

Extra
ventilatie

 ijpanelen in stof met elastische voering voor meer
Z
comfort.
Ruim uitgesneden armgaten voor meer draagcomfort.
Lus in de nek om uw bril vast te maken aan uw vest.

Licht, zelfs nat

KLEDING 28

YKK† rits vooraan.
I nzetstuk van GAIA geheugenschuim – het zachtste
en meest comfortabele schuim op de markt.

36	
Rijpak
37

Comfortabele pasvorm.

AIRFLOW ZWEMVEST

NIEUW

Bewegingsvrijheid

Betere
pasvorm

D-ring voor sleutelkoord.

NIEUW

NIEUW

Airflow voor heren

Airflow voor dames

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Zwart (90)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Frambozenrood (39)

285938 (VS)

285940 (VS)

285939 (EU)

285941 (EU)

·100% polyester
·100% GAIA bioschuim

Rug

·100% polyester
·100% GAIA bioschuim

Rug

LUCHTSTROOMSYSTEEM
EVA-profiel aan de binnenzijde
zorgt voor ruimte tussen het
zwemvest en de huid.
COMFORTABELE LENDENSTEUN
Extra schuimvulling om de druk op
uw onderrug te beperken maar toch
veel steun te bieden.
MET LUCHTEND NETGAAS
Voert het overtollige water
weg, voor snel drogen en
thermisch geregeld comfort.

NIEUW

Airflow Aloha
Edition voor heren

Airflow Aloha
Edition voor dames

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Rood (30)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Roze (36)

285960 (VS)

285962 (VS)

285961 (EU)

285963 (EU)

·100% polyester
·100% GAIA bioschuim

Rug

·100% polyester
·100% GAIA bioschuim

Rug

In Australië, Nieuw-Zeeland en Brazilië: raadpleeg uw BRP dealer voor lokaal gecertificeerde zwemvesten. Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

KLEDING 29

Functioneel.
Comfortabel.
Aantrekkelijk.

Zwemvest

Zwemvest

Voor
atleten
Past bij uw actieve rijstijl, geschikt voor
intensief dagelijks gebruik. Past perfect en zit
comfortabel om de bewegingen van uw lichaam
intuïtief te volgen, en ruim genoeg zodat uw
bewegingsvrijheid niet wordt gehinderd.

 innenvoering van PVC- en polyethyleenschuim voor
B
maximaal comfort.

FREEDOM ZWEMVEST

Comfortabele pasvorm.
YKK† rits vooraan.
ISO 50N

 egmenten voor- en achteraan voor meer comfort en
S
bewegingsvrijheid.

Sneldrogend

Zijpanelen in stof met elastische voering voor meer comfort.
Ruim uitgesneden armgaten voor meer draagcomfort.
Lus in de nek om uw bril vast te maken aan uw vest.

KLEDING 30

Licht, zelfs nat

Bewegingsvrijheid

Betere pasvorm

D-ring voor sleutelkoord.

NIEUW

COMFORTABELE
LENDENSTEUN
Extra schuimvulling om
de druk op uw onderrug
te beperken maar toch
veel steun te bieden.
NETGAAS
Voert het overtollige water
weg, voor snel drogen en
thermisch geregeld comfort.

NIEUW

Freedom voor heren

Freedom voor dames

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Starlight Blue (84),
Sunburst Yellow (96)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Turquoise (Aqua) (76)

·100% polyester
·50% pvc-schuim, 50% elastisch polyethyleen

285942 (VS)
285943 (EU)

·100% polyester
·50% pvc-schuim, 50% elastisch polyethyleen

285945 (VS)
285946 (EU)

Force pullover

·Extreem duurzame neopreen buitenkant.
·Zachte pvc schuimvullingen.
·Perfecte pasvorm met grote armgaten en strategisch
geplaatste gaasgedeelten voor vochtafvoer, voor meer
rijcomfort.
·YKK† rits vooraan.
·Lus in de nek om uw bril vast te maken aan uw vest.
·D-ring voor sleutelkoord.
·90% neopreen, 10% polyester
·100% pvc-schuim

(US) XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL
(EU) S, M, L, XL, 2XL
Zwart (90)

ISO 50N

Warm tegen
de huid

Bewegingsvrijheid

Betere
pasvorm

286758 (VS)
286760 (EU)

In Australië, Nieuw-Zeeland en Brazilië: raadpleeg uw BRP dealer voor lokaal gecertificeerde zwemvesten.
Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd.
Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

Rug

KLEDING 31

Extreem duurzame neopreen buitenkant.

Technische kenmerken

Motion voor heren

Zwemvest

Zwemvest

·100% polyester
·100% elastisch polyethyleen

(VS) M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
(EU) S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Voor alle
toepassingen

NIEUW

Geel (10),
Rood (30),
Groen (70),
Blauw (80)

Navigator

·Unisex duurzaam zwemvest.
·Buitenkant van zware kwaliteit nylon.
·Twee maten, perfect om te delen.
·Polyethyleen-schuimvullingen.
·Ruim uitgesneden armgaten voor meer
draagcomfort.
·Lus in de nek om uw bril vast te maken
aan uw vest.
·D-ring voor sleutelkoord.
·ISO 50N.
·100% polyester
·100% elastisch polyethyleen

286767 (VS)
286769 (EU)

Combineert een meerwaarde met kwalitatieve
componenten die zorgen voor de allerbeste
look, veiligheid, comfort en functionaliteit.
Een eenvoudige pasvorm die door tal van
personen kan worden gedeeld, en veelzijdig zodat
het voor diverse watersporten kan
worden gebruikt.

XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL
Antracietgrijs (07), Donkerblauw (89)
285947 (VS)
285948 (EU)

Motion voor dames
·100% polyester
·100% elastisch polyethyleen

(VS) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
(EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Technische kenmerken
MOTION ZWEMVEST

Buitenkant van zware kwaliteit nylon.
ISO 50N

Geringe
wateropname

Polyethyleen-schuimvullingen.

Lus in de nek om uw bril vast te
maken aan uw vest.

Grijs (09), Oranje (12), Zwart (90)
286770 (VS)
286772 (EU)

 esegmenteerd schuim onder aan de rug voor meer
G
zitcomfort.
Aangepaste pasvorm op basis van uw maat.

Betaalbaar en
veel waar voor
uw geld

Lus in de nek om uw bril vast te maken aan uw vest.
D-ring voor sleutelkoord.

Junior
NIEUW

Sandsea voor kinderen

Blauw (80)

Sunburst Yellow (96)

285954 (VS) - L (55-88 lbs)
285955 (EU) - L (25-40 kg)

285950 (VS) - M (33-55 lbs),
L (55-88 lbs)

·Voor kinderen van 22 tot 40 kg.
·Extreem duurzame neopreen buitenkant.
·Combinatie van PVC- en polyethyleen-schuimvulling.
·YKK† rits vooraan.
·Ruim uitgesneden armgaten voor meer draagcomfort.
·Sneldrogend maar licht, zelfs nat.
·Betere pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid.
·ISO 50N.
·100% polyester
·50% pvc-schuim, 50% elastisch polyethyleen

KLEDING 32

NIEUW

Junior Explorer

·Buitenkant van zware kwaliteit nylon.
·Polyethyleen-schuimvullingen.
·Groot uitgesneden armgaten voor
meer draagcomfort.
·ISO 100N.
·Kinderen/zuigelingen met kussen.
·Goedgekeurd voor algemeen gebruik
op de boot, niet voor waterscooters.
·100% polyester
·100% elastisch polyethyleen

285952 (EU) - S (10-15 kg), M (15-20 kg)
In Australië, Nieuw-Zeeland en Brazilië: raadpleeg uw BRP dealer voor lokaal gecertificeerde zwemvesten.
Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

KLEDING 33

Ruim uitgesneden armgaten voor meer draagcomfort.
Lichtgewicht

Zwemvest

Zwemvest

Vind uw ideale
zwemvest
DE ULTIEME
BESCHERMING

VOOR
ATLETEN

Ongelofelijke prestaties in
een ultralicht pakket.

Blijft comfortabel tijdens
actieve manoeuvres.

VOOR ALLE TOEPASSINGEN
Fantastisch, multifunctioneel zwemvest dat veel waar voor zijn
geld biedt.

Airflow

Airflow Aloha Edition Freedom

Force pullover

Motion

Navigator

Junior Explorer

Sandsea voor kinderen

Heren · 285938 (VS) 285939 (EU)

286758 (VS)
286760 (EU)

Heren · 286767 (VS) 286769 (EU) Dames · 286770 (VS) 286772 (EU)

285947 (VS)
285948 (EU)

285954 (VS)
285955 (EU)

285950 (VS)
285952 (EU)

Antracietgrijs (07), Donkerblauw (89)

Blauw (80)

Antracietgrijs (07)

XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL

(VS) L (55-88 lb)
(EU) L (25-40 kg)

(VS) M (33-55 lbs), L (55-88 lbs)
(EU) S (10-15 kg), M (15-20 kg)

Heren · 285960 (VS) 285961 (EU)

Heren · 285942 (VS) 285943 (EU)

Dames · 285940 (VS) 285941 (EU) Dames · 285962 (VS) 285963 (EU)

Dames · 285945 (VS) 285946 (EU)

Heren · Zwart (90)

Heren · Rood (30)

Heren · Starlight Blue (84), Sunburst Yellow (96)

Dames · Frambozenrood (39)

Dames · Roze (36)

Dames · Turquoise (Aqua) (76)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90)

(VS) XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL
(EU) S, M, L, XL, 2XL

In Australië, Nieuw-Zeeland en Brazilië: raadpleeg uw BRP dealer voor lokaal gecertificeerde zwemvesten. Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

Heren · Geel (10), Rood (30), Groen (70), Blauw (80)
Dames · Grijs (09), Oranje (12), Zwart (90)
Heren · ( VS) M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
(EU) S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Dames · ( VS) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
(EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

KLEDING 35

KLEDING 34

Kies uit drie categorieën om uw ideale zwemvest te vinden.

Watersportpak

Wetsuits / Zwemshirts

Functie en
comfort

Stijlvol en
warm

Laat het watersportseizoen en de dagen langer duren
met deze winddichte, waterbestendige, ademende en
sneldrogende jacks en broeken. Schakel naadloos en
stijlvol over van de golven naar het clubhuis.

Houden u warm en comfortabel,
waar je ook heengaat.

Technische kenmerken
ELEMENT JACK EN BROEK

Element jack voor heren
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Zwart (90)
440799

1 00% polyester.
Lichte jas, waterbestendig,
winddicht en sneldrogend.
Licht, ergonomisch
softshell-design garandeert
veel comfort.
Kan onder het zwemvest worden
gedragen.

Element broek
voor heren
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Zwart (90)

Element broek
 auwsluitende pasvorm, voor
N
bescherming tegen de wind en
om de warmte binnen te houden.
1 binnenzak.
2 buitenzakken voor de handen.
Zachte binnenkant van geborsteld
micropolyester voor meer comfort.
Verstelbare Velcro† sluiting aan
de pols.

Element jack voor dames
XS, S, M, L, XL, 2XL
Zwart (90)
440798

441699

KLEDING 36

100% polyester.
 omfortabel, waterbestendig, winddicht, ademend en
C
sneldrogend.
Geborstelde thermische fleece binnenkant.
Supratex† op zitvlak en knieën voor extra comfort en
duurzaamheid.
Comfortabele tailleband en verstelbare gesp.
2 buitenzakken met rits op de heupen.
Rits onderaan zijkant broekspijp zodat de broek goed
past rond de enkel.

Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

Element broek
voor dames
XS, S, M, L, XL, 2XL
Zwart (90)
441622

Montego broek

90% neopreen, 10% nylon.

Technische kenmerken
MONTEGO JACK EN BROEK

3 mm dik neopreen.

Supratex† op zitvlak en knieën voor duurzaamheid.

Atletische pasvorm.

Flatterend ontwerp met hoge taille.

Constructie met vlak stiksel voorkomt schuren.
 uperelastische stof aan zijkanten voor meer
S
bewegingsvrijheid.

Montego jack voor heren
S, M, L, XL, 2XL
Rood (30)
286725

Montego broek
voor heren
S, M, L, XL, 2XL
Zwart (90)
286724

Montego jack voor dames
XS, S, M, L, XL, 2XL
Turquoise (Aqua) (76)
286727

Montego broek
voor dames
XS, S, M, L, XL, 2XL
Zwart (90)
286726

KLEDING 37

Element jack

Wetsuits / Rashguards

Technische kenmerken ESCAPE KORTE WETSUIT
NIEUW

NIEUW

Escape korte wetsuit
voor heren

Exotic korte wetsuit
voor dames

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Donkerblauw (89)

XS, S, M, L, XL, 2XL
Donkerblauw (89)

286788

286789

Sea-Doo droogpak
· T-ZIP waterdichte rits
vooraan (plastic)
· 1 borstzak - waterdichte
naden
· Antislipmateriaal op zitvlak
en print die voor frictie
zorgt
· Elastiek ter hoogte van
taille achteraan
· Verstelbare polsbanden
· Verstelbare en
afneembare kap
· Neopreen kraag en
manchetten
· Ingewerkte laarzen
· Lus met D-ring rechts
in de taille

NIEUW

Wetsuits / Rashguards

Sea-Doo Sunset Tech sweater
met rits
·95% polyester, 5% Spandex.
·Sweater met rits.

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Donkerblauw (89)
454308

100% nylon
440846
S, M, L, XL, 2XL
Geel (10)

NIEUW

Neopreen short voor dames

NIEUW

Neopreen jack voor heren

·90% neopreen, 10% nylon.
·2 mm neopreen jack dat de juiste hoeveelheid
warmte en bescherming biedt.
·Zakken met rits vooraan.
·Verstelbare koord in capuchon.
·Verstelbare klittenbandsluiting aan pols.
·Kan afzonderlijk of over zwemvest
worden gedragen.

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Oranje (12)

KLEDING 38

286787

·90% neopreen, 10% nylon.
·Rijshort van 2 mm dik neopreen.
·Verbeterde pasvorm in de stijl van
een yogabroek aan de taille.
·Constructie met vlak stiksel
voorkomt schuren.

XS, S, M, L, XL, 2XL
Zwart (90)

Sea-Doo
thermische kap
90% neopreen,
10% nylon
447702 · M, L, XL
Zwart (90)

Rug

90% neopreen, 10% nylon
446319 · M, L, XL
Zwart (90)

·90% neopreen, 10% nylon.
·Rijshort van 2 mm dik neopreen.
·Trekkoord in de taille.
·Constructie met vlak stiksel
voorkomt schuren.

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Zwart (90)
286720

Signature rashguard met
korte mouwen voor
dames

Exotic rashguard met
korte mouwen voor
dames

XS, S, M, L, XL, 2XL
Rood (30), Zwart (90)

S, M, L, XL
Zwart (90)

S, M, L, XL
Donkerblauw (89)

286794

286795

454312

NIEUW

Sea-Doo thermische
top/broek

·85% polyester, 15% Spandex.
·Biedt SPF 50+ UV Lycra
bescherming.
·Ontwerp met vlakke stiksels.
·Atletische pasvorm.

NIEUW

NIEUW

Camouflage rashguard met
lange mouwen

Catching Waves rashguard
met lange mouwen

Exotic rashguard met lange
mouwen voor dames

XS, S, M, L, XL, 2XL
Camouflage (37)

XS, S, M, L, XL, 2XL
Blauw (80)

XS, S, M, L, XL, 2XL
Donkerblauw (89)

454310

454309

454318

·85% polyester, 15% Spandex.
·Biedt SPF 50+ UV Lycra
bescherming.
·Ruimzittend.

Neopreen short
voor heren

NIEUW

Signature rashguard
met lange mouwen
voor heren
·80% nylon, 20% Spandex.
·Biedt SPF 50+ UV Lycra
bescherming.
·Ontwerp met vlakke stiksels.
·Atletische pasvorm.

Sea-Doo thermische
handschoenen

286786

NIEUW

·85% polyester, 15% Spandex.
·Biedt SPF 50+ UV Lycra
bescherming.
·Ruimzittend.

·85% polyester, 15% Spandex.
·Biedt SPF 50+ UV Lycra
bescherming.
·Ruimzittend.

95% nylon, 5% Spandex
454216 (bovenstuk) · S, M, L, XL
454217 (broek) · S, M, L, XL
Zwart (90)
Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

·85% polyester, 15% Spandex.
·Biedt SPF 50+ UV Lycra
bescherming.
·Ontwerp met vlakke stiksels.
·Atletische pasvorm.

NIEUW

Sand&Sun rashguard met lange
mouwen voor dames
·85% polyester, 15% Spandex.
·Biedt SPF 50+ UV Lycra
bescherming.
·Ontwerp met vlakke
stiksels.

XS, S, M, L, XL, 2XL
Turquoise (Aqua) (76)
454319

KLEDING 39

NIEUW

Brillen

Brillen die
gemaakt
zijn voor
watersport
Sea-Doo drijvende zonnebril

·Gepolariseerde gekleurde fotochromatische glazen.
·Met lucht geïnjecteerde lichtgewicht drijvende armen.
·Verstelbare veiligheidsband.

Eén maat
Zilver (08), Oranje (12), Groen (70)
448622

Sea-Doo beschermende bril

·Anticondens gekleurde fotochromatische glazen.
·Montuur met indirecte ventilatie.
·Verstelbare band.
·Veiligheidskoord om de bril vast te maken aan het
zwemvest.
·Optioneel RX inzetstuk voor beschermende bril (448624)
(apart verkocht).

Eén maat
Zilver (08), Oranje (12), Groen (70)
448623

Technische kenmerken
RIJLAARZEN EN WATERSCHOENEN
Antimicrobiële behandeling.
Lichtgewicht EVA in de schoenzool.

Sea-Doo waterschoenen

Schoeisel

·Lage waterschoenen die bescherming bieden
op het water en er als een
sportschoen uitzien uit
het water.

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Donkergrijs (07)
444242*

Beschermende laag urethaan rondom.
Gevlochten bovendeel en geperforeerde zool voor een
snelle waterafvoer.
Antislip buitenzolen die geen sporen achterlaten.

Sea-Doo laarzen

·Met deze middelhoge waterschoenen,
die gemaakt zijn voor prestaties, kunt
u hoge snelheden halen terwijl
uw enkels beschermd blijven
tegen botsingen tegen
de romp.

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Zwart (90)
444243*

RX inzetstuk voor beschermende bril

·Ontworpen voor de Sea-Doo beschermende bril (448623).
·Ga naar uw opticien om de gewenste glazen op sterkte te plaatsen.

Eén maat
Helder (00)
448624

Sea-Doo koolstof
flipflops

Sea-Doo Parlee
flipflops

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Zwart (90)

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Bruin (04)

444245

444246*

·Zachte synthetische riem.
·Lichte en comfortabele zool.
·Antislip ontwerp buitenzool.

*

·Zachte synthetische riem.
·Lichte en comfortabele zool.
·Antislip ontwerp buitenzool.

Sea-Doo neopreen laarzen

·5 mm dikke neopreen constructie, dubbel gelijmd en blind
gestikte naden.
·Niet-corrosieve rits voor zwaar gebruik.
·Flexibele rubberen beschermingen voor tenen en hiel.
·Voorgevormde buitenzool met antislip loopvlak.
·Antislip binnenzool.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Zwart (90)
286702*

*Voor equivalente Europese schoenmaten, zie p.45.
Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd.
Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

KLEDING 41

KLEDING 40

Voeg uw glazen
op sterkte toe.

NIEUW

Handschoenen en sportkleding

NIEUW

Sea-Doo Life mesh pet

Aloha pet

Eén maat
Camouflage (37),
Kaki (05),
Donkerblauw (89)

Eén maat
Zwart (90)

·Lichte pet, geschikt voor de zomer.
·Verstelbare pet met plastic riem achteraan.
·80% katoen, 20% polyester.

Draag uw
passie

454370

454418

NIEUW

NIEUW

Sea-Doo Classic pet

Aloha pet voor dames

Eén maat
Zwart (90), Kaki (05),
Paars (40)

Eén maat D
onkerblauw (89)

286792

454411

·Verstelbaar met plastic riem achteraan.
·100% katoen.

Neopreen handschoenen
·1,5 mm dik superelastisch neopreen voor
superieur comfort en bewegingsvrijheid.
·Antislip rubberen print op handpalmen.
·Voorgevormde vingers.
·90% neopreen, 10% nylon.

XS, S, M, L, XL, 2XL
Zwart (90)
286729

Attitude handschoenen

NIEUW

NIEUW

·Handschoenen met spandex
vingerinzetstukken en elastische stof
voor meer bewegingsvrijheid.

Attitude handschoenen met
volledige vingers

Attitude handschoenen
met halve vingers

·Dubbel stiksel op gedeelten onder grote
spanning, voor meer duurzaamheid.

XS, S, M, L,
XL, 2XL, 3XL
Rood (30)

XS, S, M, L,
XL, 2XL, 3XL
Groen (70)

286790

286791

·Clarino† Nash materiaal op de handpalm
en rubberen Pro-Grip op de handpalm
voor een stevige grip.

Sportkleding

·Lichte pet met netgaas op
achterkant.
·Verstelbaar met plastic riem
achteraan.
·75% polyester, 25% katoen.

·Lichte pet met netgaas op achterkant.
·Verstelbaar met plastic riem achteraan.
·75% polyester, 25% katoen.

Sea-Doo Classic polo

NIEUW

·Sea-Doo logo op schouder.
·100% katoen-piqué.

Sea-Doo Signature T-shirt
·Ruimzittend T-shirt met ronde hals.
·100% katoenen jersey.

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Donkerblauw (89), Wit (01)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Heidegrijs (27), Blauw (80), Wit (01)

286691

454303

·Verstelbare Velcro† polssluiting.
·35% polyester, 45% polyurethaan, 15%
Lycra† Spandex, 4% polyamide, 1%
chloropreen rubber.

·Houdt de zon buiten terwijl een koel briesje naar
binnen waait door de ventilatieopeningen opzij.
·Zijkanten die omhoog klappen zorgen voor meer
stabiliteit wanneer er veel wind is en bieden een
beter zicht.
·Hoed met windkoord en verstelbaar via
kliksysteem, zodat de hoed stevig op
uw hoofd past.
·Donkere onderrand blokkeert reflecties
van het wateroppervlak.
·100% katoen.

Eén maat
NIEUW Grijs (09),
Kaki (05)

Sea-Doo tubesjaal

·Sneldrogende bescherming voor uw nek op het water.
·Lichte, vochtwerende, ademende stof.
·Biedt SPF 50 uv-bescherming.
·Kan ook gebruikt worden als
hoofdband of gezichtsmasker.
·100% polyester.

Eén maat
NIEUW Camouflage (37),
Wit (01)
454295

NIEUW

Sea-Doo sweater met
kap voor strand
·Sweater met kap.
·Kangoeroezak.
·Fleece van 60% katoen,
40% polyester.

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Donkerblauw (89)

NIEUW

NIEUW

Throttle T-shirt

Lake Vibe T-shirt

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Donkergrijs (07), Geel (10)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Zwart (90), Kaki (05)

·Ruimzittend T-shirt
met V-hals.
·100% katoenen jersey.

454305

·Ruimzittend T-shirt
met ronde hals.
·100% katoenen jersey.

454307

454306

NIEUW

Aloha T-shirt met zak
·Ruimzittend T-shirt met
ronde hals.
·Met een borstzak en
Aloha print en
Sea-Doo logo.
·100% katoenen jersey.

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Zwart (90)
454409

454294
Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

KLEDING 43

KLEDING 42

Hoed met brede rand

Sea-Doo waterdichte zak

Sportkleding

·Zak van 1 liter om kleine belangrijke spullen
te beschermen tegen opspattend water.
·Gemaakt van licht materiaal met
waterdichte coating.
·Doorkijkvenster in TPU en waterdichte
bovenkant met klemmen.
·Riemlus om makkelijk te dragen.
·Telefoon niet inbegrepen.
Opmerking: Niet bedoeld om
ondergedompeld te worden.
Eén maat
Zwart (90), Geel (10)
469540

Selectiewijzer

Hoe u moet meten
Wij adviseren u om uw maten door iemand anders te laten opnemen.
Draag alleen onderkleding wanneer u uw maat laat opnemen. Houd het
meetlint dicht op het lichaam, maar trek het niet te strak aan. Bestel de
grotere maat als uw afmetingen tussen twee maten vallen.

De perfecte
maat voor
de ultieme
rit

Borstomvang

Neem de maat onder uw oksels en over de volledige omtrek van uw borstkas.

Taille

Neem de maat rond uw taille op de smalste plaats.

Heupen

Sta met de benen bij elkaar. Meet rond het breedste deel van de heupen en houd
het meetlint goed recht.

Armlengte

Laat uw armen enigszins gebogen naast uw lichaam hangen. Meet van het midden
van uw nek langs uw arm tot aan de pols.

Binnenbeenlengte

Doe uw schoenen uit en meet de afstand van het kruis tot de vloer.

Freedom en Airflow voor heren

NIEUW

NIEUW

Sea-Doo Signature T-shirt
voor dames

Aloha T-shirt met zak
voor dames

·Nauwsluitend T-shirt met vrouwelijke pasvorm
van elastische stof.
·V-nek.
·95% katoen, 5% spandex jersey.

·Ruimzittend T-shirt met ronde hals.
·Met een borstzak en Aloha print en Sea-Doo logo.
·95% katoen, 5% spandex jersey.

XS, S, M, L, XL, 2XL
Wit (01)

XS, S, M, L, XL, 2XL
Zwart (90), Blauw (80), Wit (01)

454410

454302

S
84-94

M
L
XL
2XL
3XL
94-104 104-114 114-124 124-135 135-144

Freedom en Airflow voor dames
Maten
EU - Borst (cm)

S
76-84

M
84-94

L
XL
2XL
3XL
94-104 104-114 114-124 124-135

Maten
EU - Borst (cm)

NIEUW

T-shirt met zak
voor jongens

·Ruimzittend T-shirt met
ronde hals.
·100% katoenen jersey.

2, 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16
Blauw (80)
454314

Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

NIEUW

T-shirt met zak
voor meisjes

·Ruimzittend T-shirt met ronde hals.
·95% katoen, 5% spandex jersey.

2, 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16
Roze (36)
454315

Maten

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

Heren

Handpalm (cm)

7,6

8,3

9

10

11,4

13

14

Maten
Borst (cm)
Taille (cm)
Heupen (cm)

XS/S
―

M
94-99

L
XL
2XL 2XL/3XL
99-104 104-109 111-119
―

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

86-97
71-81
86-97

91-102
76-86
91-102

97-107
81-91
97-107

102-112
86-97
102-112

107-117
91-102
107-117

112-122
97-107
112-122

117-127
102-112
117-127

Borst (cm)
Taille (cm)
Heupen (cm)

XS

S

M

L

XL

2XL

81-89
61-66
86-91

86-94
66-71
91-97

91-99
71-76
97-102

97-104
76-81
102-107

102-109
81-86
107-112

107-114
86-91
112-117

Watersportpak, ruimzittende zwemshirts en
sportkleding

Motion voor dames

Heren

Navigator
Maten
EU - Borst (cm)

XS
71-81

S/M
81-102

L/XL
102-122

2XL/3XL
127-152

Jr. Explorer
L
55-88 lb

Sandsea voor kinderen
Maten
EU - Gewicht

Maten
Borst (cm)
Taille (cm)
Heupen (zitvlak) (cm)
Armlengte (cm)
Binnenbeenlengte (cm)

S
10-15 kg

M
15-20 kg

Borst (cm)
Taille (cm)
Laag op heupen
(zitvlak) (cm)
Armlengte (cm)
Binnenbeenlengte (cm)

39 ½

41

42

43

44 ½

46

47

39

40-41

42

43-44

45

Sea-Doo neopreen laarzen
Maten (EU)*

36

37-38

46-47

48

Welke code hoort bij uw maat?

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

86-91
71-76
86-91
76-79
79-80

91-97
76-81
91-97
79-81
80-81

97-104
81-89
97-104
81-84
81

104-114
89-99
104-114
84-86
81

114-124
99-109
114-124
86-89
81

124-135
109-122
124-135
89
81

135-145
122-132
135-145
89-91
81

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

76-81
61-66

81-86
66-71

86-91
71-76

91-99
76-84

99-107
84-91

107-117
91-102

117-127
102-112

84-89

89-94

94-99

99-107

107-114

114-124

124-135

76
76

76
76

76-77
76

77-78
76

78-80
76

80-81
76

81-83
76

Dames
Maten

MATEN
Gewicht

Schoeisel (meet lengte voet)
Laarzen, waterschoenen en flipflops van Sea-Doo
Maten (EU)*

Maten
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
EU - Borst (cm) 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135135-145145-155

Maten
XS
S
M
L
XL
2XL 3XL 4XL
EU - Borst (cm) 76-84 84-94 94-104104-114114-124124-135135-145 ―

Handschoenen (meet breedte handpalm)

Dames
Maten

Force pullover

Motion voor heren

Kinderen/tieners
KLEDING 44

Maten
EU - Borst (cm)

Wetsuits, zwemshirts met atletische pasvorm en
neopreen shorts

1	Zoek uw maat.
2	De bijbehorende code is de CODE die u op uw bestelling voor
het ordernummer invult. Voorbeeld: 440227_90
Maat: M = Code “06”, dus 4402270690
Maat

Code

EÉN
MAAT
2XS
XS
S
M
S
XL

00
01
02
04
06
09
12

Maat

Code

Maat

Code

2XL
3XL
4XL
XS/S
S/M
L/XL
2XL/3XL
5

14
16
18
90
72
73
74
24

6
7
8
9
10
11
12
13

25
27
28
29
30
31
32
33
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Zwemvest

YUASA† accu’s

18 A, nat (YTX20L)
in de fabriek geactiveerd (Lekvrij)

Na gebruik

·Gemengd met water spoelt dit middel
het zout weg en laat een laag achter op
het oppervlak die beschermt tegen
roest en corrosie.
·Kan ook worden gebruikt voor reiniging
en onderhoud van trailers.

Navulling
295100219 3,785 L
295100220 · 946 ml
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Concentraat met verdeler
295100218 · 946 ml

Verdeler voor
Salt-Away†

Vervangingsonderdelen

410301203
30 A, droog (YB30CL-B)
278001882

Onderhoud na gebruik, de laatste stap
voordat u de hoes over uw waterscooter
trekt, zorgt ervoor dat uw waterscooter
veel langer meegaat.

Salt-Away†

Vervangingsonderdelen

·Eersteklas modellen van de voorkeursleverancier
voor accu's in Noord-Amerika.

30 A, nat (Y1X30L)
in de fabriek geactiveerd (Lekvrij)
515176151

Doorspoelkit

·Een must voor maximale prestaties en een corrosievrije motor.
·Kit met alle vereiste onderdelen voor moeiteloos spoelen.

SPARK (Standaard op modellen
vanaf 2015)
295100555

Voor waterscooters die nog geen
T-aansluiting hebben en geen
schroefdraad in de waterafvoer op
de kielplaat.

Doorspoeladapter

·Voor de meeste waterscooters
met een schroefdraad in de
waterafvoer op de kielplaat.

295500473

Reparatiekit turbocompressor

·Complete kit om uw turbocompressor te repareren.
·Gemaakt van kwalitatieve originele onderdelen en
metalen ringen van Sea-Doo voor meer betrouwbaarheid.

Past op alle modellen van 215, 255 en 260 pk
420881102

295500068

Koppelslang

·Voor de meeste waterscooters die al voorzien zijn
van een T-aansluiting.
·Ook voor waterscooters die voorzien
zijn van de doorspoeladapter op
de waterafvoer van de kielplaat.

295500258

Ons uitgebreide
assortiment
vervangingsonderdelen
is verkrijgbaar
in de winkel en online.

Opofferingsanodes

·Opofferingsanodes zijn speciaal
ontworpen om onderdelen van uw
waterscooter onder water te beschermen
tegen galvanische corrosie.
·Zoals de naam het al zegt, "offeren" ze zich
als het ware op om het elektrochemische
proces van corrosie te absorberen en te
voorkomen dat metalen componenten
zoals de impeller, de jetstraalbuis of de
motor "weggevreten" worden.
·Ongecontroleerde galvanische corrosie
kan zware schade veroorzaken.
·Inspecteer uw opofferingsanode
minstens één keer per maand. Vervang
de opofferingsanode wanneer deze 50%
opgebruikt is.

1/4-18 NPT anode voor intercooler op
modellen van 260 en 300 pk (vanaf 2016)
271001942

295100221
Raadpleeg uw erkende dealer van BRP om de juiste onderdelen voor uw waterscooter te kiezen.
Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd.
Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

Buitendiameter: 26 mm
Hoogte: 6 mm
271001920

Liftset

·Kantelt en positioneert uw waterscooter accuraat met een lift van nylon
netwerk en stalen liftplaten met vinylcoating.
·Trekvermogen 544 kg.
·Heffen in rechte en gekantelde positie mogelijk.

295100758

Buitendiameter: 26 mm
Hoogte: 13 mm
271001813
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Na gebruik

Vervangingsonderdelen
Slijtringen

Gepolijste
impeller

·Performante impellers, specifiek ontworpen om
motorprestaties en kalibratie te verbeteren.
·Passen perfect, met slijtring en componenten
voor de aandrijfas.

·Eenvoudige en goedkope manier om het
pompsysteem als nieuw te houden.
·Herstellen de nauwe speling met uw
impeller.
·Beperken cavitatie en recupereren
de verloren prestaties door een
versleten ring.

300 pk (2016-2021)
267001050

Slijtring voor zwaar gebruik

·Eenvoudige en goedkope manier om het
pompsysteem als nieuw te houden.
·Herstellen de nauwe speling met uw impeller.
·Beperken cavitatie en recupereren
de verloren prestaties door een
versleten ring.

GTI, GTS, WAKE,
GTX (130, 170 en 155)
267001036

Motor Model
60/90

SPARK

130/155

SPARK

2017-2019

267000919

Vanaf 2020

267001046

GTI 130&155/GTI SE 130&155/GTS 130

2009-2019

267000940

GTI 130/GTI SE 130

Vanaf 2020

267001044

GTI PRO/GTX PRO

2020/2021

267001076

2011-2017

267000940

2018-2019

WAKE 155
GTX 155/GTX S 155
FISH PRO 155

Jaar

Sku

2014-2021

267000925

GTI 90

2017-2021

267000897

GTI SE 90

2017-2018

267000897

2020

267001036

GTI/GTI SE 130

2009-2021

267000419

GTI SE 155

2009-2019

267000419

GTR 215

2012-2016

267000372

GTR 230 (alle modellen)

2017-2021

267000917

267001019

GTS 90

2017-2019

267000897

GTS 130

2011-2016

267000419

2011

267000419

GTS VOOR VERHUUR 130

2014-2015

267000419

GTX 155

2009-2019

267000419

GTX S 155

2009-2017

267000419

2011-2017

267000943

2018- 2019

267001019

2019

267001019

GTI PRO

GTS PRO 130 (Europa)

170

GTI SE 170/GTX 170/WAKE 170/FISH PRO

Vanaf 2020

267001044

215

GTR 215

2014-2016

267000801

GTX 215/GTX LTD 215/WAKE PRO 215

2011-2016

267000756

GTX 215/255/260

GTR 230/GTR-X 230

2017-2019

267000957

GTX 230

GTX-LTD 230/WAKE PRO 230

2017

267000954

GTX 230/GTX LTD 230/
WAKE PRO 230 /RXT 230

2018

267001021

2019

267001038

230

GTX Ltd 230/300

2021

267000419

2009-2017

267000372

2018

267000372

2019-2021

267000917

2016 -2021

267000917

GTX PRO

2021

267001036

FISH PRO

2019-2021

267000419

Vanaf 2020

267001045

RXP-X (alle modellen, behalve 300 pk)

2009-2015

267000372

2012-2016

267000945

RXP-X 300

2016-2021

267000917

RXP-X 255

2009-2011

267000994

RXT (alle modellen, behalve 300 pk)

2009-2018

267000372

RXP-X 260

2012-2015

267000984

RXT 230

2019

267000917

RXT- X 260/RXT IS 255&260

2009-2010

267000974

RXT-X 300

2016-2021

267000917

2011-2017

267000945

WAKE 155

2009-2019

267000419

GTX LTD/RXT-X 300

Vanaf 2016

267000951

WAKE 170

2021

267000419

RXP-X 300

2016-2020

267000951

WAKE PRO 215

2011-2016

267000372

WAKE PRO 230

2009-2018

267000372

2021

267001050

WAKE PRO 230

2019-2021

267000917

RXT 260/RXT AS 260/RXT IS 260

300

GTX 170

GTX LTD iS & S 260

GTX 230/GTX-LTD 230/WAKE PRO 230

255/260
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Sku
267000948

GTI 90

GTI/GTS/GTI SE 90

Prijs

Model

Jaar
Vanaf 2014

RXP-X

Raadpleeg uw erkende dealer van BRP om de juiste onderdelen voor uw waterscooter te kiezen.

Raadpleeg uw erkende dealer van BRP om de juiste onderdelen voor uw waterscooter te kiezen.

Anti-vuil
waterinlaatrooster

(Niet afgebeeld)
·Beschermt de jetpomp en het
koelsysteem door rotsen en vuil groter
dan 10 mm tegen te houden.
·Helpt schade en vroegtijdige slijtage van
de impeller en de slijtring te voorkomen.
·Helpt ook de ophoping van algen te
reduceren.
·Aanbevolen indien waterscooter vaak
wordt gebruikt nabij het strand of in
ondiep of woelig water.
·Enigszins minder goede prestaties te
verwachten.
GTI, GTS en WAKE (2011-2019)
271001948

Prijs

Roestvrijstalen slijtring

·Sterke, duurzame, roestvrijstalen vervangende slijtring.
·Bestand tegen schade door vuil en corrosie.
·Aanbevolen indien waterscooter vaak wordt gebruikt nabij
het strand of in ondiep of woelig water.
·Rechtstreekse vervanging en eenvoudige installatie via
kliksysteem.
Opmerking: Neem contact op met uw dichtstbijzijnde SeaDoo dealer voor aanbevolen verkoopprijzen van trailers.
GTI, GTS, WAKE, GTX, 130,
155 en 170 (vanaf 2011)
267000800

230 pk (vanaf 2020), 300 pk
(vanaf 2016)
267001060

GTR 215 (2016 en ouder), RXT en
GTX 260 (2009-2017), RXT en
GTX 230 (2017-2018), RXT en
GTX 215 (2009-2017)

SPARK
295100649

296000431

Inlaatrooster bovenaan

·Inlaatrooster met uniek vleugelontwerp voor betere
acceleratie en topsnelheid.
·Diepe zijrails verbeteren de stabiliteit en besturing in een
rechte lijn.
·Duurzame zwarte coating, geschikt voor racing, beschermt
tegen corrosie.
·Geschikt voor IJSBA Race.
·Afdichtingskit pomp (295100846) is vereist om gebruik te
maken van alle voordelen van het rooster.

SPARK

Afdichtingskit pomp

·Specifieke voorgevormde inzetstukken vullen
openingen in het inlaatrooster waar lucht in
de pomp terecht kan komen, waardoor
cavitatie wordt veroorzaakt.
·Positieve afdichting voor maximale prestaties.
·Vereist voor installatie van het inlaatrooster
bovenaan (295100845).

SPARK
295100846

295100845

Pro-Series sponsonkit

·Racebeproefde Pro-Series sponsons verbeteren de besturing van uw waterscooter
aanzienlijk, met hun superieure ontwerp van het blad en de steunplaat.
·Inclusief een kogelbestendig bevestigingssysteem met een harde steunplaat en vier
ankerpunten met gegoten aluminium inzetstukken in de vinnen van de sponsons.
·De diepte van de sponsons kan worden afgesteld om de invloed ervan op de
waterscooter te regelen.
·Eenvoudige installatie, met gebruik van de oorspronkelijke
bevestigingstappen.

SPARK
295100847

Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

Upgradekit onderdelen voor installatie dek

·Robuuste kit met roestvrijstalen vulringen vervangt de oorspronkelijke kunststof vulringen van het dek.
·Biedt een geweldige cosmetische upgrade en meer duurzaamheid.
·Nauwkeurig machinaal bewerkte vulringen zijn elektrolytisch gepolijst en passen perfect.
·Een must voor herhaaldelijk verwijderen en vervangen van uw dek voor regelmatig onderhoud en inspectie.

Dek voor en achter

Hoofddek

SPARK

SPARK

·Inclusief 31 vulringen voor het dek voor en achter,
plus een extra vulring.

295100849

·Inclusief 22 vulringen voor het (middelste) hoofddek
voor motortoegang, plus een extra vulring.

295100848
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Impellers

Maak uw
SPARK nog
krachtiger.

Prestaties

Onderhoud

RANTIE
GA

Originele onderdelen, een
garantie op kwaliteit

2 JAAR

*
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N*

OP

R

IG

IN

ELE O NDER
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Met onderdelen van Sea-Doo krijgt u de gemoedsrust van een volledig jaar garantie.
Het maakt niet uit of ze door u of uw erkende BRP dealer geïnstalleerd zijn.
En als ze door uw dealer geïnstalleerd zijn, worden de werkuren ook gedekt.

Anthony Radetic
P1 AquaX Sporter van het Jaar

Net zoals u vertrouwt op Sea-Doo om elk avontuur
optimaal te beleven, kunt u vertrouwen op XPS om
langdurige prestaties en duurzaamheid van uw Rotax
motor te garanderen.

*Garantieperiode kan variëren naargelang van uw regio.

Onderhoud
Kies producten die ontworpen zijn om
periodiek onderhoud eenvoudig te
maken en uw waterscooter in perfecte
staat te houden.

NGK† bougies

·Bij BRP dealers vindt u het volledige gamma eersteklas
NGK bougies voor waterscooters van Sea-Doo.

DCP-R8E

KR9E-G

CR8EB

707000246

296000421

415129403

Wist u dat...
 e raden aan elk jaar een oliewissel uit te voeren bij de
W
winterberging aan het einde van het seizoen of na elke
100 gebruiksuren, wat zich het eerst voordoet. Zo gaat uw
waterscooter nog langer mee.

 ovendien omvatten onze uitermate handige kits voor
B
oliewissels al de juiste onderdelen en de juiste hoeveelheid
olie voor het onderhoud dat uw waterscooter nodig heeft.
Zorg dragen voor uw Sea-Doo was nog nooit zo eenvoudig.

 a verloop van tijd degradeert en slijt de motorolie,
N
en kan deze de kritieke motoronderdelen minder goed
beschermen en de wrijvingswarmte minder goed afvoeren.

 e olie verversen volgens de aanbevelingen is iets waar je
D
lang profijt hebt.

Oliefilter

·Vraag uw erkende dealer van BRP om de juiste
onderdelen voor uw waterscooter te kiezen.

420956741

420956744

420956123

Gereedschap om olie af te tappen
Boorpomp

·Verwijdert motorolie veilig en
eenvoudig.
·Past op een boormachine.

295100244

Handbediende pomp
met opvangbak
529035880

Ultieme prestaties

Gemaakt om de geavanceerde prestaties van Rotax
motoren mogelijk te maken.

Ongeëvenaarde betrouwbaarheid
Geniet maximaal van elke mijl, elke keer weer.

Toepassingsgericht

Ontwikkeld met Rotax motoren voor de beste prestaties
en smering in alle omstandigheden.

XPS olie is uitgebreid getest in de meest ongunstige situaties op het water en wordt dit jaar door tal van Sea-Doo racers gebruikt, waaronder P1 AquaX
Sporter van het Jaar en Wounded Warrior Anthony Radetic, en meervoudig nationaal en wereldkampioen Erminio Iantosca.

Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

Ga naar het deel Onderdelen en onderhoud op sea-doo.com voor alle XPS smeermiddelen.

XPS 51
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Waarom XPS
olie perfect
past bij uw
Rotax motor

Motorolie

Onderhoud

Ware
gemoedsrust
met XPS

Functionele vloeistoffen

Smeermiddelen

Voorgemengde koelvloeistof voor
langere levensduur

Synthetisch vet

·Aanbevolen voor maritieme
toepassingen.
·Dit synthetische vet biedt de
best mogelijke bescherming
tegen slijtage en water.

·Antivries/koelvloeistof bevat de juiste
verdunningsgraad en alle nodige additieven om
corrosie te voorkomen en cavitatie in
koelsystemen van BRP te verhinderen.
·Lange levensduur, 5 jaar, specifiek geformuleerd
voor BRP voertuigen.
·Superieure overdracht van hitte.
·Perfect als vervangende koelvloeistof in
voertuigen die doorgaans gebruikmaken van
antivries/koelvloeistof die 2 jaar meegaat (groen).
·5 jaar (oranje).

293550010 · 400 g

779150 · 0,946 L
619590204 (Scandinavië)

XPS 4T 5W-40 synthetische olie (mengsel)

·Ontworpen voor topprestaties offroad, op de openbare weg en
voor waterscooters met 4-taktmotor, inclusief motoren met
turbocompressor voor motorsport.
·Formule voor sportvoertuigen met premium additieven tegen
slijtage en corrosie.
·Biedt superieure bescherming van de motor en transmissie tegen
roest en corrosie, zelfs in extreme omstandigheden.

779133 (VS) / 779290 (EU) · 0,946 L
779134 (VS) / 779291 (EU) · 3,785 L

296000329 · 227 g

· Synthetische jetpompolie
maakt gebruik van een
unieke combinatie van
synthetische basisvoorraden
en additieven voor hogere
belasting, superieure
stabiliteit en minder
oxidatie in vergelijking met
andere synthetische en
conventionele API GL-5 oliën.
· Aanbevolen voor gebruik in
Sea-Doo jetpomp waarvoor
olie nodig is.
779221 · 178 ml

Onderhoudsproducten
XPS 2T E-TEC synthetische olie

·Specifiek ontworpen voor de unieke behoeften van Rotax motoren,
biedt maximale bescherming tegen motorslijtage in E-TEC motoren.
·Maakt gebruik van een uitermate doeltreffend pakket additieven om
motoronderdelen gesmeerd, schoon en vrij van slijtage te houden.
·Deze formule, die nagenoeg rookvrij en geurloos is, garandeert
maximale motorprestaties.
·Kan worden gebruikt in een systeem met directe, semi-directe
brandstofinjectie en performante 2-taktmotoren met carburateur.

779281 0,946 L
779282 3,785 L

XPS 2T Racing synthetische olie

·Speciaal ontworpen voor topprestaties of racemotoren.
·Synthetische olie voor topprestaties is geformuleerd met
een innovatief pakket additieven, inclusief esters die de
prestaties verbeteren.
·Bestand tegen extreme bedrijfstemperaturen, hoge
toerentallen en zware belastingen voor motorbescherming
op wedstrijdniveau.
·Voor gebruik in krachtige 2-taktmotoren.

779180 · 0,946 L
779181 (VS) / 779229 (EU) - 3,785 L

Anticorrosiesmeermiddel

·Multifunctioneel smeermiddel
dat ook kan worden gebruikt
voor bescherming tegen roest,
corrosie en vocht.
·Bevat additieven onder extreme
druk die werken als algemeen
smeermiddel voor alle plaatsen
waar smering nodig is.

779168 (VS) / 293600016 (EU)
400 g

Opslagolie

·Performante nevelolie, ontworpen
om interne motoronderdelen te
beschermen tegen roest en corrosie.
·Brengt een beschermlaag aan op de
interne motoronderdelen tijdens de
volledige opslagperiode en verdwijnt
via verbranding wanneer de motor
wordt gestart.
·Beschermt motoren wanneer ze niet
worden gebruikt of tijdens opslag.
·Wordt volledig verbrand bij het
opstarten.

779173
619590094 (Scandinavië) · 350 g

Anticorrosiespray

·Zware, wasachtige laag, specifiek
ontworpen om uw motor te
beschermen tegen roest en
corrosie.
·Uitermate doeltreffend tegen
corrosie veroorzaakt door zout
water en zoutnevel.

219700304 · 312 g

Brandstofstabilisator

·Compatibel met ethanol, stabiliseert de
brandstof in uw brandstoftank zodat
deze niet wordt afgebroken en de motor
vlot start en zonder schokken vlot blijft
draaien.
·Ethanol trekt vocht aan, en dit
product bevat krachtige anticorrosieadditieven om de onderdelen van het
brandstofsysteem te beschermen.
·Voorkomt problemen gekoppeld aan E10
brandstoffen.

779171 (VS) / 779171 (EU) · 236 ml

XPS 52

·Dit taaie vet blijft op zijn plaats
en wordt niet beïnvloed door
trillingen, zout water of lage
temperaturen.
·Geherformuleerd voor hoge
weerstand tegen water en hecht
beter aan metaal.
·Zorgt dat afdichtingen, pakkingen
en O-ringen niet zwellen.
·Volledig waterbestendig om
wegspoelen te voorkomen.

Synthetische
jetpompolie

Opmerking: Neem contact op met uw dichtstbijzijnde dealer voor aanbevolen verkoopprijzen van producten op basis van olie.
Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in uw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

Carburateurreiniger voor behandeling
van brandstof
·Complete brandstofbehandeling, speciaal geformuleerd
om kleine motorproblemen door brandstoffen met
ethanol te voorkomen.
·Verwijdert gom en vernis die zich in het
brandstofsysteem kunnen ophopen tijdens stalling,
stabiliseert de brandstof tegen afbraak gedurende
minstens 12 maanden, en voegt corrosiebescherming
tegen vocht toe voor stalling op korte en lange termijn.
·Helpt ook de gasrespons te herstellen en vlot
te starten.
·Kan periodiek worden gebruikt om de integriteit
van het brandstofsysteem te behouden,
inspuitventielen van de carburateur schoon te
houden en vochtproblemen door brandstoffen
met ethanol te voorkomen en ijzerhoudende en
zachte metalen onderdelen schoon en corrosievrij
te houden.

779172 (VS) / 779171 (EU) · 355 ml

Kit voor verversing van 4T 5W-40
synthetische olie (mengsel)
· Uiterst handige "totaaloplossing" voor
olieverversing bespaart tijd en geld.
· Inclusief XPS synthetische olie of synthetisch
mengsel, oliefilter, O-ringen en vulring.
779250 · Rotax 900 ACE motor
779251 ·	Rotax 1500 cc of meer motor

Koolstofvrij
brandstofadditief
· Combinatie van
brandstofbehandeling
en reinigingsmiddel voor
brandstofsysteem, die periodiek
kan worden gebruikt om slechte
start- of gasprestaties te
herstellen, evenals de integriteit
van het brandstofsysteem
te behouden en de interne
motoronderdelen schoon te
houden.
· Behandelt brandstof voor stalling
en pakt vochtproblemen aan die
te wijten zijn aan de hedendaagse
brandstoffen met ethanol,
zodat ijzerhoudende en zachte
metalen onderdelen schoon en
corrosievrij blijven.
· Maakt gebruik van
gepatenteerde, innovatieve
additieven.
· Reinigt kleppen, ringen en
verbrandingskamer.

779169 · 355 ml

XPS 53

Motorolie

Smeervet voor
scheepstoepassingen
Triple-Guard†
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