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Skannaa 
lisätietoja!

Mitä uutta 
Sea-Doo:lta?
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SEA-DOO FISHPRO™ LAAJENNETTU MALLISTO

VÄRIKKÄÄSTI ROHKEA

TEHOSTA AJOELÄMYSTÄSI
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SPARK® SPARK TRIXX™

GTI™ SE 170

GTX™ LIMITED 300

GTI™ 90 / 130 

GTX™ 170 / 230

• Kevyt ja leikkisä runko
• Voi vetää useimmilla keskikokoisilla autoilla
• Enintään 2 henkilöä
• iBR® (älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä) lisävaruste
• Kapea istuin

• Kevyt ja leikkisä runko
• Voi vetää useimmilla keskikokoisilla autoilla
• Enintään 3 henkilöä
• iBR® (älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä)
• Kapea istuin

• BRP:n Premium -audiojärjestelmä (lisävaruste)
• iDF - Älykäs roskaton pumppujärjestelmä (lisävaruste)
• Nousutikkaat
• iBR® - Älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä
• Säädettävä trimmijärjestelmä (VTS™)

• Bluetooth-audiojärjestelmä USB-liitännällä
• Laaja 7,8-tuumainen värinäyttö
• iDF - Älykäs roskaton pumppujärjestelmä
• Helppokäyttöinen etutavaratila
•  Limited-paketti: USB-liitäntä, suojapeitto, säilytyslaukku 

polvisuojat, syvyysmittari ja muuta 

• Suuri uimalava LinQ™-kiinnitysjärjestelmällä
• Kaksiosainen Ergolock™-istuin
• Suuri etutavaratila
• iBR® (älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä)
• Vesitiivis puhelinkotelo

• BRP:n Premium -audiojärjestelmä (lisävaruste)
• iDF - Älykäs roskaton pumppujärjestelmä (lisävaruste)
• Helppokäyttöinen etutavaratila
• Vesitiivis puhelinkotelo
• iBR® - Älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä

2022 REC LITE 2022 REC LITE

Uudet FishPro™ 
Scout- ja Trophy-
mallimme 
vievät sinun 
kalastuselämyksesi 
kokonaan uudelle 
tasolle! 

Silmiä hivelevän 
loisteliaat värit 
vievät jokaisen 
ajokerran uudelle 
tasolle. Tee 
vaikutus - mihin 
tahansa menetkin

Suunnittele matkasi, 
aja ystävien kanssa 
ja löydä kiinnostavat 
kohteet BRP GO! - 
sovelluksella.

MALLISTO 2022
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RXP®-X® RS 300 

GTR™ 230

WAKE™ PRO 230

RXT®-X® RS 300

WAKE™ 170

•  Ergolock R -järjestelmä: Kisatyylinen ergonomia, alan 
ensimmäinen säädettävä takasatula auttaa lukittumaan 
lisäten hallittavuutta ja mukavuutta.

•  T3-R™-runko edustaa alan parasta ennakoitavuutta, 
tarkkuutta ja hallittavuutta - myös rankoissa olosuhteissa.

•  Uusi Tech-paketti: • BRP:n Premium -audiojärjestelmä ja 
laaja 7,8-tuumainen värinäyttö (lisävaruste)

• Lähtövaiheen hallinta
• Säädettävä kisaohjaustanko

• BRP:n Premium -audiojärjestelmä (lisävaruste)
• Suuri etutavaratila
• Vesitiivis puhelinkotelo
• LinQ™-kiinnitysjärjestelmä
• Säädettävä trimmijärjestelmä (VTS™)

• Uutta laaja 7,8-tuumainen värinäyttö
• BRP:n Premium -audiojärjestelmä
•  Helppokäyttöinen etutavaratila ja vesitiivis puhelinkotelo
• iBR® - Älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä
•  WAKE-paketti: Sisäänvedettävä LinQ™-hinauspylväs, 

nopeuteen perustuva ski-tila, irrotettava vesilautateline, 
WAKE™-grafiikka

•  Ergolock™-järjestelmä: Kapea kilpaistuin ja kallistetut 
astinlaudat

• ST3-runko
•  Uusi Tech-paketti: • BRP:n Premium -audiojärjestelmä ja 

laaja 7,8-tuumainen värinäyttö (lisävaruste)
• Lähtövaiheen hallinta
• Kallistettava ohjaustanko

• BRP:n Premium -audiojärjestelmä (lisävaruste)
• Suuri etutavaratila ja vesitiivis puhelinkotelo
• Nousutikkaat
• iBR® - Älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä
•  WAKE-paketti: Sisäänvedettävä LinQ™-hinauspylväs, 

nopeuteen perustuva ski-tila, irrotettava vesilautateline, 
WAKE™-grafiikka

MALLISTO 2022
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FISHPRO™ SCOUT 130

Nauti kalastuksen intohimosta samalla, 
kun perheesi iloitsee retkestänne. 
FishPro™ Scout on suunniteltu 
aktiivisen elämäntyylin omaavalle 
satunnaiskalastajalle. Se on 
ihanteellinen yhdistelmä 
kohtuuhintaista kalastusta ja koko 
perheen hauskanpitoa.

Markkinoiden ensimmäinen FishPro™ 
Sport on täydellinen yhdistelmä 
jännitystä, monipuolisuutta ja 
intohimoa - kaikki samassa 
paketissa. Tutki kalapaikkoja, 
joihin ennen et ole päässyt 
tavallisilla veneillä ja ole 
lähempänä toimintaa sekä 
koe aivan uudenlaisia 
kalastuselämyksiä.

Vesijettiharrastajat ja kalastusfanaatikot 
ovat aina haaveilleet FishPro™ Trophyn 
tyyppisestä mallista, jonka ainutlaatuisiin 
ominaisuuksiin kuuluu muun muassa 
ankkurointijärjestelmä, huipputekninen 
kaikuluotain, uistelutilat ja paljon muuta. 
Malli on suunniteltu tarjoamaan 
kalastusfanaatikolle ikimuistettavia 
elämyksiä jokaisella ajokerralla...

FISHPRO™ SPORT 170

FISHPRO™ TROPHY 170

• Garmin 6'' -kaikuluotain ja GPS
• Kolme vapatelinettä
• LinQ™-kalastuskylmälaukku (51 l)
• iDF - Älykäs roskaton pumppujärjestelmä
• Uistelutila (hidas tila)
• Kaksiosainen Ergolock-kalastusistuin 

• Jatkettu takakansi toisella LinQ™-kiinnitysjärjestelmällä
• Garmin 6'' -kaikuluotain ja GPS
• iDF - Älykäs roskaton pumppujärjestelmä
• LinQ™-kalastuskylmälaukku (51 l)
• Viisi vapatelinettä
• Reelingin viistot jalkatuet 

• Suojapeitto
• Edistyksellinen akkujärjestelmä
• LinQ™-kalastuskylmälaukku (51 l)
• Virtausallas pikaliittimellä
• iDF - Älykäs roskaton pumppujärjestelmä
• Garmin 7'' -kaikuluotain kosketusnäytöllä ja GPS



Skannaa 
lisätietoja!

Skannaa 
lisätietoja!

Sea-Doo-elämä
Nouse ennen aurinkoa, vedet kutsuvat... Lähde aalloille. Elämä 
voi odottaa, vaikka vain sekunnin tai kaksi. Hiljennä kaikki muu ja 
kuuntele vapautesi ääntä. 
Etsi jännitystä, kehitä taitojasi tai rentoudu rauhassa. Sinä itse voit 
rakentaa tämän päivän seikkailusi. Hyökkää vesille täysin voimin. Ja 
aja aalloilla ikimuistoisesti. Luo oma virtauksesi ja nauti sen mukana. 
On aika tarttua elämää käsikahvoista. 

Ohjaa sydämelläsi, niin vaistosi seuraa sinua. Näytä tietä äläkä 
koskaan katso taaksesi. Elämän parhaat päivät vietetään vesillä. 
Ja kun saat toistaa sen huomenna uudestaan, on kaikki vieläkin 
parempaa. 

Meille #SeaDooLife eli 
Sea-Doo-elämä tarkoittaa sitä, 
että näemme asiat hieman eri 
tavalla.  

Vesi on luotettava ystävämme ja 
rajaton leikkikenttämme. Se on 
kirja, jota kirjoitamme - täynnä 
muistoja, seikkailuja ja elämää. 

Frida Hansdotter

Michel Bourez

Tapaa lähettiläämme

Tiedämme, että tuskin maltat 
odottaa seikkailujesi aloittamista 
Sea-Doosi kanssa. Mutta jos 
haluat hallita aaltoja, sinun on 
ensiksi opittava säännöt.

Oikea avain todellisiin 
vesiseikkailuihin on turvallinen, 
vastuullinen ja fiksu ajaminen. 
Ollaan siis hyviä itsellemme, 
toisille ja ympäristölle, kun 
lähdemme seadooilemaan.

Aja vastuullisesti

hansdotterfrida

bourezmichel

PARANNA AJOELÄMYKSIÄSI AINUTLAATUISTEN 
LISÄVARUSTEIDEMME AVULLA!
Se on juuri sinun Sea-Doo-elämäsi! Tee siitä ainutlaatuinen ja tyylikäs Sea-Doon 
alkuperäisillä lisä- ja ajovarusteilla. 

Takakannen jatke ja LinQ™ 
295101059

295101015

10 l -  715005494
20 l - 715007112
30 l - 715006830

219401110

2698011151

295100950

LinQ™ Multi -tavarateline  

LinQ™-lisävarusteet 

LinQ™ Modular 
-kuljetuslaatikko

Lämpöeriste LinQ™ 
Modular 
-kuljetuslaatikolle 
(10 l)

Lisää 29.2 cm kansitilaa vesijetin takaosaan 
muun muassa oleskelua tai kalastamista 
varten. Takakannen jatke ja kaikki liki 29 
cm:n LinQ™-lisävarusteet tarjoavat lukuisia 
kokoonpanomahdollisuuksia ja vastaavat kaikkiin 
tarpeisiisi.

Paranna ajoelämyksiä tutkimusretkillä ja vieraile 
uusissa kohteissa! Uusi LinQ™ Multi mahdollistaa 
useita LinQ™-lisävarustekokoonpanoja - mukaan 
lukien pinottavat lisävarusteet, jotka lisäävät 
kuljetuskapasiteettia entisestään. Tarjoaa suuremman 
oleskelualueen tai vavan heittotason sekä helpottaa 
ajoneuvoon nousua vedestä. 

Mikään ei vedä vertoja ainutlaatuiselle LinQ™-
pikakiinnitysjärjestelmällemme. Helppo käyttää 
ilman työkaluja. LinQ™ määrittelee vesijettisi 
kuljetuskapasiteetin ja kuinka kuljetat tavaroita. 
Pakkaa mukaan enemmän, pidä hauskaa enemmän, aja 
entistä kauemmas. Ja evääsi säilyvät viileän raikkaina.

LinQ™-kylmälaukku
(Kaksoislukitus - 51 l)

Pinottava LinQ™-
polttoainekanisteri 
(14,5 l)

VARAOSAT JA VAATTEET



seadoo
Sea-Doo
#seadoolife

SEA-DOO.COM
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