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SPARK®

SPARK TRIXX™

• Lett og leken plattform
• Kan trekkes med de fleste mellomstore biler
• Inntil 2 passasjerer
• iBR® (intelligent brems og revers) tilleggsutstyr
• Smalt sete

• Lett og leken plattform
• Kan trekkes med de fleste mellomstore biler
• Inntil 3 passasjerer
• iBR® (Intelligent brems og revers)
• Smalt sete

GTI™ 90 / 130

GTI™ SE 170

• Stor badeplattform med LinQ™ festesystem
• Ergolock™ todelt sete
• Stor frontoppbevaring
• iBR® (Intelligent brems og revers)
• Vanntett telefonrom

• BRP Audio – premiumsystem (tilleggsutstyr)
• iDF – Intelligent Debris-Free Pump-system (tilleggsutstyr)
• Ombordstigningsstige
• iBR® – Intelligent brems og revers
• Variabelt trimsystem (VTS™)

GTX™ 170 / 230

GTX™ LIMITED 300

• BRP Audio – premiumsystem (tilleggsutstyr)
• iDF – Intelligent Debris-Free Pump-system (tilleggsutstyr)
• Oppbevaring foran med direkte tilgang
• Vanntett telefonrom
• iBR® – Intelligent brems og revers

• Bluetooth-lydsystem med USB-port
• 7,8″ bredt display
• iDF – Intelligent Debris Free Pump System
• Oppbevaring foran med direkte tilgang
• Limited pakke: • USB-port, beskyttelsestrekk, lagring
oppbevaringsorganisering, kneputer, ekkolodd og mer

REKREASJON

SEA-DOO FISHPRO™ EXTENDED-SERIE

Ta fiskeopplevelsen
til et nytt nivå med
de nye modellene,
FishPro™ Scout og
Trophy!

2022 REC LITE

REC LITE

Hva er nytt med
Sea-Doo?

ØK KJØREOPPLEVELSEN

VIBRERENDE DRISTIG

Fine strålende
farger gir nytt nivå
på tur. La folk se
deg uansett hvor
du kjører.

TOURING

Planlegg reisen, kjør
med venner og finn
interessepunkter med
BRP GO! App.

2022-SERIEN
Tilfredsstill lidenskapen din for fiske
mens du gleder hele familien. FishPro™
Scout er bygget for den sporadiske
sportsfiskeren med en aktiv livsstil, og
er en ideell blanding av rimelig fiske og
familiemoro.

YTELSER

SPORTSFISKE

2022-SERIEN

RXP®-X® RS 300

RXT®-X® RS 300

• Ergolock R-system: Racing-inspirert ergonomi inkludert
bransjens første justerbare baksadel for fastspent med
kontroll og komfort.
• T3-R Hull™ gir bransjedefinerende forutsigbarhet,
presisjon og kontroll – selv i grov sjø
• Ny teknologipakke: BRP Audio – premiumsystem og full
7,8" bredt display (tilleggsutstyr)
• Startkontroll
• Lavt racingstyre

• Ergolock™-system: Smalt racingsete og vinklede
fotbrønner
• ST3-skrog
• Ny teknologipakke: BRP Audio – premiumsystem og full
7,8" bredt display (tilleggsutstyr)
• Startkontroll
• Tiltstyring

FISHPRO™ SCOUT 130
• Garmin† 6" ekkolodd og GPS
• 3 fiskestangholdere
• LinQ™ fiskekjøler 51 L
• iDF – Intelligent Debris Free Pump System
• Dorgemodus (langsom modus)
• Ergolock™ todelt fiskesete

FishPro™ Sport er en nyvinning i
bransjen og gir deg både spenning,
allsidighet , og lidenskap i én komplett
pakke. Utforsk steder som tidligere
ikke var tilgjengelige for
tradisjonell fisking, kom
nærmere der det skjer og
opplev fisking som aldri
før.
FISHPRO™ SPORT 170

GTR™ 230

• Utvidet plattform bak med andre LinQ™-festesystemer
• Garmin 6'' ekkolodd og GPS
• iDF – Intelligent Debris Free Pump System
• LinQ™ fiskekjøler (51 L)
• 5 fiskestangholdere
• Vinklede relingfotstøtter

• BRP Audio – premiumsystem (tilleggsutstyr)
• Stor frontoppbevaring
• Vanntett telefonrom
• LinQ™ festesystem
• Variabelt trimsystem (VTS™)

VANNSKISPORT

Vannscooterentusiaster og
fiskefanatikere har drømt om FishPro™
Trophy med eksklusive funksjoner som
ankringssystem, høyteknologisk
fiskelokalisering, dorgemoduser og
mer. Alt designet for å gi hengivne
fiskeentusiaster en opplevelse for livet
på hver eneste ekskursjon ...

WAKE™ 170

WAKE™ PRO 230

FISHPRO™ TROPHY 170

• BRP Audio – premiumsystem (tilleggsutstyr)
• Stort oppbevaringsrom foran og vanntett telefonboks
• Ombordstigningsstige
• iBR® – Intelligent brems og revers
•W
 AKE-pakke LinQ™ uttrekkbar skypylon, hastighetsbasert
skimodus, avtakbart wakeboardstativ, WAKE™-grafikk

• Nytt fullfarge 7,8″ bredt display
• BRP Audio – premiumsystem
• Direkte tilgang til oppbevaringsrom foran og vanntett
telefonboks
• iBR® – Intelligent brems og revers
• WAKE-pakke LinQ™ uttrekkbar skypylon, hastighetsbasert
skimodus, avtakbart wakeboardstativ, WAKE™-grafikk

• Beskyttelsestrekk
• Avansert batterisystem
• LinQ™ fiskekjøler (51 L)
• Hurtigkobling fiskebrønn
• iDF – Intelligent Debris Free Pump System
• Garmin 7'' berøringsskjerm ekkolodd og GPS

FORBEDRE OPPLEVELSENE TAKKET
VÆRE VÅRT UNIKE TILBEHØR!

Sea-Doo Life

Det er ditt Sea-Doo Life! Gjør det unikt og kjør med
stil med Sea-Doos originale tilbehør og kjøreutstyr.

Skann og få
mer informasjon

Bakre dekkforlengelse med LinQ™
295101059

Legger til 11,5" plattformplass på baksiden av
vannscooteren til å slappe av ombord, fiske
og mer. Forlengelse av dekket bak gir mange
konfigurasjonsmuligheter med alt 16'' LinQ™tilbehør til å dekke dine behov.

Stå opp før solen. Vannet kaller... Kaller på deg til å lage bølger.
Livet kan vente, selv om det bare er for et sekund eller to. Demp alt
annet og hør lyden av frihet.
Søk spenning, bygg ferdigheter, eller bare ta det med ro. Dagens
eventyr kan du bygge selv. Bare treff vannet med all din kraft. Og
etterlat kjølvann som er verdt å huske. Lag din egen flyt, bare slik
kan du gjøre det. Det er på tide å ta kontroll over livet.
Styr med hjertet og magen følger etter. Led veien og se deg aldri
tilbake. De beste dagene i livet er på vannet. Og gjør det om igjen i
morgen, det er enda bedre.

Møt våre merkeambassadører

For oss betyr det å leve
#SeaDooLife å se ting litt
annerledes.
Vannet er vår pålitelige venn
og en ubegrenset lekeplass.
Det er en bok vi skriver, fylt
med minner, eventyr og liv.

Frida Hansdotter
hansdotterfrida

Michel Bourez
bourezmichel

LinQ™ Multi Cargo Rack
295101015

Forbedre utforskningsopplevelsen og åpne for
nye destinasjoner! Den nye LinQ™ Multi Cargostøtten gjør det mulig med flere konfigurasjoner av
LinQ™ tilbehør – inkludert stablet tilbehør som gir
enda større bagasjekapasitet. Tilbyr også et større
oppholdsområde eller fiskeplattform og lettere
ombordstigning.

LinQ™ modulær
bagasjeboks

10 L – 715005494
20 L – 715007112
30 L – 715006830

LinQ™ tilbehør
Ingenting overgår vårt eksklusive hurtigkoblede,
verktøyfrie LinQ™-system bak. Den definerer på nytt
det vannscootere kan bringe med seg, og hvordan de
gjør det. Du kan ta med mer, leke mer og kjøre lenger
samtidig som du holder mat og drikke kald og frisk.

LinQ™ kjøler
(Dobbelt lås – 51 L)
2698011151

Termisk innsats til
LinQ™ modulær
bagasjeboks (10 L)

219401110

LinQ™ kan stables
Drivstofftralle (14,5 L)
295100950

DELER OG KLÆR

Kjør ansvarlig

Skann og få
mer informasjon

Vi vet at du ikke kan vente med å
starte eventyret på din Sea-Doo,
men hvis du vil mestre bølgene,
må du først lære reglene.
Den virkelige nøkkelen til
opplevelser på vannet er å kjøre
med sikkerhet, ansvarlighet og
smarte tanker. Så la oss være
gode mot oss selv, hverandre og
miljøet når vi gjør det.

SEA-DOO.COM
seadoo
Sea-Doo
#seadoolife

Besøk din Sea-Doo-forhandler for å få detaljer
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