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Mitä uutta 
Sea-Doo:lta?

RXP-X RS APEX 300

Erotu aalloilla RXP-X RS 
Apex 300:lla, joka on 
toistaiseksi ainutlaatuisin 
huippusuorituskykyinen 
vesijetti.



EXPLORER PRO 170

MITÄ UUTTA 2023?

TEHOSTA AJOELÄMYSTÄSI

Minne ikinä 
päätätkin mennä, 
aallot ovat sinun 
käytettävissäsi 
Explorer Pro 170:n 
kanssa.

Kun elämä tarjoaa 
sinulle aaltoja, nauti 
niistä Sea-Doolla. 
Mene täysillä, tuo 
uusia kohteita tai 
muokkaa ajosi oman 
tyylisi mukaiseksi. 
Lue lisää.

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



2023 ADVENTURE

 UUSI Iceland Grey

EXPLORER PRO 170
Paras kumppani kaikkiin seikkailuihin.

Rotax® 1630 ACETM – 170 Engine
The Rotax® 1630 ACETM - 170 -moottorissa 
yhdistyvät mahtava moottoriteho ja taloudellisuus, 
jotta seikkailustasi voi tulla riemastuttava ja 
pitkäkestoinen.

LinQ Explorer -laukku
Pidä ylimääräiset varusteet kuivina ja helposti 
saatavilla tässä 100 litran laukussa. Tämä LinQ-
yhteensopiva lisävaruste on vedenpitävä, 
käytännöllinen ja kannettava. Se voidaan pinota 
LinQ-levyn/LinQ-lisävarusteiden päälle tai kantaa 
reppuna.

Touring-tuulilasi
Tämä on alan ensimmäinen tuote, joka vähentää 
pitkittyneeseen tuulenpaineeseen liittyvää 
väsymystä ja melua. Samalla se suojaa roiskeilta ja 
suolavedelle altistumiselta avomerellä ajettaessa.

ST3-runkoTM

Innovatiivinen runko, joka on edelläkävijä mitä 
tulee käsiteltävyyteen rankoissa aallokoissa sekä 
vakauteen ja suorituskykyyn avovesistössä.

Takakannen jatke ja toinen LinQ-
kiinnitysjärjestelmä
Vesijetin takaosa on 11,5 tuumaa pidempi, minkä 
ansiosta se tarjoaa entistä enemmän vakautta, tilaa 
ja säilytystilaa.

Lisää mahtavaa ajomukavuutta
Uusi Explorer Touring -istuin ja polvisuojat, 
Ohjaustangon säädettävä korotuspala ja 
reunan jalkatuet takaavat parhaan mahdollisen 
ajomukavuuden pitkälläkin ajomatkalla. 

HUIPPUOMINAISUUKSIA

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
• Rotax® 1630 ACETM – 170
• ST3-runkoTM

• Tech-paketti: BRP:n Premium-audiojärjestelmä, 
laaja 7,8” täysvärinäyttö ja USB-liitäntä

• iDF – Älykäs roskaton pumppujärjestelmä
• Garmin† 7” GPS kosketusnäytöllä ja kaikuluotain
• Touring-tuulilasi
• Erittäin kestävä etupuskuri
• Ohjaustangon säädettävä korotuspala
• Explorer Touring -istuin ja polvisuojat
• Reunan jalkatuet
• LinQ® Multi -tavarateline
• Takakannen jatke ja toinen LinQ-kiinnitysjärjestelmä
• LinQ Explorer -laukku

UUTTA
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SPARK® SPARK TRIXX™

GTI SE 170

GTX LIMITED 300

GTI™ 130 

GTX™ 170 / 230

• Kevyt ja leikkisä alusta
• Vedettävissä useimmilla keskikokoisilla autoilla
• Enintään 2 henkilöä
• iBR® (Älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä) (lisävaruste)
• Keulan säilytyslaatikkosarja

• Kevyt ja leikkisä alusta
• Vedettävissä useimmilla keskikokoisilla autoilla
• Enintään 3 henkilöä
• iBR (Älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä)
• Ohjaustanko säädettävällä korotuspalalla

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

• BRP:n Premium-audiojärjestelmä
• Laaja 7,8” värinäyttö
• iDF - Älykäs roskaton pumppujärjestelmä
• Helppokäyttöinen etutavaratila
• Limited-paketti: USB-liitäntä, vesijetin peite, tavaratilan 

säilytyslaukku, polvisuojat, ainutlaatuisen ylellinen 
väritys ja paljon muuta

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

• BRP:n Premium -audiojärjestelmä (lisävaruste 
230-malliin)

• iDF - Älykäs roskaton pumppujärjestelmä (lisävaruste 
230-malliin)

• Helppokäyttöinen etutavaratila
• Vesitiivis puhelinkotelo
• iBR - Älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä

MALLISTO 2023

Skannaa 
lisätietoja!

  

2023 REC LITE2023 REC LITE

   

2023 TOURING 2023 TOURING

  



HUIPPUOMINAISUUKSIA

Rotax® 1630 ACETM – 300 Engine
Rotax 1630 ACE – 300 on kaikkien aikojen tehokkain 
Rotax-moottori, se tuottaa huipputehoa ja kiihtyy 
parhaiten luokassaan.

ErgolockTM R -järjestelmä
Kapea istuinprofiili, syvät polvitaskut sekä 
vallankumouksellinen satula antavat kuljettajan 
lukita itsensä ihanteellisen ajoasentoon.

T3-R-runkoTM

Syvä V-muotoilu tarjoaa vertaansa vailla olevan 
käsiteltävyyden ja kiihtyvyyden sekä uudenlaisen 
hallinnan suurissakin nopeuksissa.

Apexin erikoisvarustelu
Vain Apexissa: sen värimaailmaan sopivat värilliset 
kädensijat, matkustajan istuin ja Apex-merkkinen 
ajoneuvon suojus.

Hydraulinen ohjauksen vaimennin ja 
uudelleen suunniteltu ohjauspylväs
Se määrittelee ensimmäisenä alalla kuljettajan 
hallittavuuden uudelle tasolle vähentämällä vedestä 
kuljettajaan kohdistuvaa kuormitusta. Järjestelmä 
luo vankan ja ennustettavan tuntuman, jota voidaan 
säätää kuljettajan mieltymysten, Vahvistettu 
ohjauspylväs kestää erittäin kovaa kuormitusta. 

Hiilikuituista tyyliä 
Täysin hiilikuituinen kuomu ja peilit sopivat 
ensiluokkaisiin merkintöihin, tarroihin ja 
värimaailmaan. Tämä kaikki takaa vesijetin 
henkeäsalpaavan ulkonäön, joka vastaa sen 
vaikuttavaa suorituskykyä.

RXP-X RS APEX 300
Ainutlaatuisin huippusuorituskykyinen vesijetti.

2023 PERFORMANCE

 UUSI Racing Green

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
• Saatavilla vain rajoitetun ajan
• Rotax® 1630 ACETM – 300 -moottori
• T3-RTM-runko
• Lähtövaiheen hallinta
• ErgolockTM R -kisaistuin
• Hydraulinen ohjauksen vaimennin ja uudelleen 

suunniteltu ohjauspylväs.
• Kallistetut astinlaudat
• X-vakaimet
• Tech-paketti: BRP:n Premium-audiojärjestelmä, 

laaja 7,8” täysvärinäyttö ja USB-liitäntä
• Apex-paketti: Hiilikuituinen kuomu ja peilit.  

Ainutlaatuinen väritys kädensijoissa, matoissa, 
tikkauksissa, merkinnöissä ja tarroissa. Mukana 
yhteensopiva matkustajan istuin ja ajoneuvon 
peite

UUSI - AINUTLAATUINEN VERSIO



2023 PERFORMANCE
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RXP®-X® RS 300 

GTR™ 230

WAKE™ PRO 230

RXT®-X® RS 300

WAKE™ 170

• Ergolock™ R-kisaistuin
• T3-R™-runko 
• Tech-paketti: BRP:n Premium-audiojärjestelmä ja laaja 

7,8” värinäyttö (lisävaruste)
• Lähtövaiheen hallinta
• Säädettävä kisaohjaustanko

• GTI™-runko
• Suuri etutavaratila
• Vesitiivis puhelinkotelo
• LinQ™-kiinnitysjärjestelmä
• Säädettävä trimmijärjestelmä (VTS™)

• Laaja 7,8” täysvärinäyttö ja USB-liitäntä
• BRP:n Premium-audiojärjestelmä
• Helppokäyttöinen etutavaratila ja vesitiivis 

puhelinkotelo
• iBR – Älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä
• WAKE-paketti: Sisäänvedettävä LinQ-vetopylväs, 

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

• Kaksiosainen Ergolock™-kisaistuin
• ST3™-runko
• Tech-paketti: BRP:n Premium-audiojärjestelmä ja  

USB-liitäntä (lisävaruste)
• Lähtövaiheen hallinta
• Kallistettava ohjaustanko

• GTI™-runko
• Suuri etutavaratila ja vesitiivis puhelinkotelo
• Nousutikkaat
• iBR - Älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä
• WAKE-paketti: Sisäänvedettävä LinQ-vetopylväs, 

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

2023 TOW SPORTS 2023 TOW SPORTS
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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 et ennen 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 
kalastuselämyksiä 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)
• Etutavaratilan kannen säilytystasku

• Takakannen jatke ja LinQ®

• Garmin 6'' -kaikuluotain ja GPS
• iDF– Älykäs roskaton pumppujärjestelmä
• LinQ-kalastuskylmälaukku (51 l)
• Viisi vapatelinettä
• Reelingin viistot jalkatuet 

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

2023 SPORT FISHING

2023 SPORT FISHING

2023 SPORT FISHING



PARANNA 
AJOELÄMYKSIÄSI 
UUSIEN 
LISÄVARUSTEIDEMME 
AVULLA!

Se on juuri sinun Sea-Doo-
elämäsi! Tee siitä ainutlaatuinen 
ja tyylikäs Sea-Doon 
alkuperäisillä lisä- ja 
ajovarusteilla.

VARAOSAT JA VAATTEET

Skannaa 
lisätietoja!

Takakannen jatke ja LinQ
295101026
Pidennä hauskanpitoa vielä peräti 29 cm takaosasta 
ja saat myös lisää säilytysmahdollisuuksia. Sisältää 
kuusi LinQ-kiinnityspistettä, jotka mahdollistavat 
helpon LinQ-lisävarusteiden asentamisen ja 
sijoittamisen pois tieltä, kun niitä ei käytetä. Kolme 
mahdollista rakennetta: keskellä, vasemmalla 
ja/tai oikealla. Helpottaa pääsyä veteen uintia 
ja vesiurheilua varten tai lisää tilaa veneilyyn, 
oleskeluun, kalastukseen ja muuhun.

LinQ-istuinlaukku
295101073
Vielä enemmän säilytysjärjestelmiä, vielä enemmän 
mukavuutta. 20 litraa UV-suojattua säilytystilaa. 
Kiinnittyy kätevästi matkustajan istuimen taakse ja 
maksimoi takakannen tilan. Asennetaan muutamassa 
sekunnissa työkaluttoman LinQ-tarvikejärjestelmän 
avulla. Kaksitaskuiset järjestyslokerikot, joissa on kolme 
vetoketjullista aukkoa. Ulkoinen sivutasku mahdollistaa 
tarvittaessa nopean pienten tarvikkeiden käytön.

Touring-tuulilasi
295101017
Pysy suojassa tuulelta ja aaltojen roiskeilta 58 cm 
korkean tuulilasin ansiosta. Saumattomasti integroitu 
lämpömuovausrakenteen ansiosta kristallinkirkasta 
näkyvyyttä varten. Mukana tuulilasin tuki, laukku ja 
kuusiokoloavain helppoa kuljetusta ja asennusta varten.



Sea-Doon vastuullisen 
kuljettajan ohjelma 
Vastuullinen kuljettaja -ohjelmassa on kyse 
läsnäolosta ajaessasi ja siitä, että otat aina 
huomioon turvallisuuden, ajoetiketin ja 
ympäristön, olitpa sitten merellä, järvellä tai 
joella.

Turvallisuus
Pysyäkseen turvassa vesillä kuljettajien on oltava 
tietoisia ympäristöstään, noudatettava paikallisia 
lakeja ja määräyksiä ja käytettävä aina pelastusliivejä ja 
neopreenishortseja. Muista tarkistaa sääennuste ennen 
ajamaan lähtöäsi.

Ympäristö
Sea-Doo-kuljettajina kunnioitamme vesistöjä. Tämä 
tarkoittaa, ettei koskaan saa ajaa liian lähellä rantaa tai 
uimareita, pysytään poissa kielletyiltä ajoalueilta ja otetaan 
huomioon meren eliöstön.

Etiketti
Ajotavoissa on kyse siitä, että tehdään vesistöstä 
turvallinen tila kaikille. Tämä tarkoittaa melun 
vähentämistä asuinalueilla, oman nopeuden tarkkailua ja 
sitä, ettei ajeta liian lähellä uimareita tai muita veneilijöitä.



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. 

Kävimme paikoissa, joihin ei ehkä 
uskoisi menevänsä. Ja teimme 
asioita, joita ei ensimmäisenä tulisi 
mieleen. Katso Sea-Doon 
seikkailusarja. Saat aivan uudenlaisen 
kuvan Sea-Doo-elämästä.

Maailman ympäri 
Sea-Doolla

Katso video 
YouTubessa!



SEA-DOO.COM
seadoo
Sea-Doo
#seadoolife
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jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, hintaa, 
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 Käy kysymässä lisää Sea-Doo-jälleenmyyjältäsi


