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Voor reclamedoeleinden zie je 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 jouw vaarcapaciteiten of je begrip van en respect voor het vermogen van je Sea-Doo waterscooter te boven gaan. WEES ALERT 
VANAF DE START. Rijd 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 je vaarstijl, inclusief een goedgekeurd reddingsvest. Denk erom dat het gebruik van alcohol/
drugs en rijden niet samengaan. Houd met een waterscooter altijd voldoende afstand tot anderen op het water. Houd je aan de plaatselijke wetten en voorschriften. In het kader van zijn beleid 
van voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) zich het recht voor, op eender welk moment specificaties, prijzen, ontwerp, kenmerken, 
modellen en uitrusting te schrappen of wijzigen, zonder dat dit enige verplichting inhoudt. Mogelijk zijn de weergegeven modellen uitgerust met optionele accessoires of extra's. De prijzen zijn 
gebaseerd op de door de fabrikant voorgestelde adviesprijzen. Dealers kunnen afwijkende prijzen toepassen. Exclusief btw voor Canada en VS. 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. Slowtide is een 
handelsmerk van Slowtide LLC. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Garmin en ECHOMAP zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of diens 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. © 2022 BRP Inc. Alle rechten 
voorbehouden. 
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*Elektronische rem, neutraal en achteruit.
**Is wellicht niet beschikbaar op het moment van aankoop. Raadpleeg je dealer. 

NIEUW

EXPLORER PRO® 170
De ultieme metgezel voor elk avontuur.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax® 1630 ACETM – 170
• ST3 HullTM

• Tech-pakket: BRP Audio – premium systeem,  
7,8 inch kleurenscherm en USB poort

• iDF - Intelligent Debris-Free pompsysteem
• Garmin† 7 inch gps en Fish Finder met touchscreen
• Touring windscherm
• Voorbumper voor zwaar gebruik
• Verstelbare stuurverhoger
• Explorer touringzadel met kniesteunen
• Gunwale voetsteunen
• LinQ® multi-bagagerek
• Verlengstuk achterdek met tweede  

LinQ bevestigingssysteem
• LinQ Explorer tas

2023 ADVENTURE

 NIEUW Iceland Grey

CAPACITEIT 
Aantal personen   
Draagvermogen 272 kg
Capaciteit achterplatform 
(zonder passagier) 100 kg

Inhoud brandstoftank 70 L
Handschoenenvak 2,9 L
Bergvak vooraan 96 L
LinQ Explorer tas 100 L
Bergruimte – totaal 198,9 L 

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot bumper) 373,4 cm
Breedte 125,5 cm
Hoogte 140 cm

ROMP  
Type ST3 HullTM

Materiaal Glasvezel

OVERIGE UITRUSTING
• Zadel met riem
• iBR – Intelligent Brake & Reverse
• VTSTM (Variabel trimsysteem)
• Opstapladder
• RF D.E.S.S.TM sleutel**
• Rechtstreeks toegankelijke 

bergruimte vooraan
• Waterdicht telefoonvak
• LinQ bevestigingssysteem
• Kniebeschermers
• Breedhoekspiegels

• Handgrepen met palmsteun
• Voetmatten
• Groot zwemplatform
• Gekantelde Gunwale voetsteunen
• 1 LinQ voorste steun
• Bekerhouder
• Verstelbare stuurkolom
• Skisleepoog

ROTAX® MOTOR  1630 ACETM – 170
Inlaatsysteem Natuurlijke aanzuiging 
Cilinderinhoud 1.630 cc
Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS)
Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR®*
Brandstoftype 95 octaan 
Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 
Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 
Displaytype Groot panoramisch 7,8 inch lcd-scherm 

Belangrijkste functies 

• BRP Connect (optie)
• Muziek (optie)
• Weer (optie)
• Bluetooth-verbinding 

(optie)
• Snelheidsmeter
• Toerenteller
• Klok

• VTSTM

• Brandstofverbruik 
(optie)

• Brandstofautonomie
• Watertemperatuur
• Snelheidsstatistieken 

(optie)
• Draaiuren

iTC-systeem - modus • Sportmodus
• ECO® modus

• Lage-snelheidsmodus
• Snelheidsbegrenzer

GEWICHT 
Drooggewicht 390 kg

GARANTIE 
BRP biedt 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

Explorer Pro® 170
De ultieme metgezel 
voor elk avontuur.

NIEUW
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Rotax® 1630 ACETM – 170 motor
De Rotax® 1630 ACETM – 170 combineert massa’s 
vermogen met natuurlijke aanzuiging en zuinig 
verbruik, waardoor je nog langer spannende 
avonturen kunt beleven.

LinQ Explorer tas
Houd extra spullen droog en snel toegankelijk met 
deze tas van 100 liter. Dit exclusieve accessoire, 
compatibel met LinQ, is waterdicht, functioneel en 
draagbaar. Deze tas kan gestapeld worden op de 
LinQ plaat/LinQ accessoires of gedragen worden 
als rugzak.

Touring windscherm
Deze primeur in de sector vermindert 
vermoeidheid en lawaai door langdurige winddruk 
en beschermt ook tegen spatten en blootstelling 
aan zoutwater wanneer je op de zee rijdt.

ST3 HullTM

Een innovatieve romp die de norm is voor 
bestuurbaarheid in woelig water, stabiliteit en 
offshore prestaties.

Verlengstuk achterdek met tweede LinQ 
bevestigingssysteem
Voegt 29,2 cm toe aan de achterkant van de 
waterscooter, voor meer stabiliteit, ruimte en 
opbergruimte.

Comfort tijdens langere ritten
Met langere ritten in het achterhoofd bieden het 
nieuwe Explorer touringzadel met kniesteunen, de 
verstelbare stuurverhoger en gunwale voetsteunen 
het ultieme comfort voor langere ritten. 

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

EXPLORER PRO 170

Explorer Pro® 170
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2023 REC LITE

SPARK®

Ongeëvenaard plezier.

 NIEUW Manta Green en Wit

ROTAX® MOTOR 900 ACETM – 60 900 ACETM – 90

Model Spark 2-zitter Spark 2-zitter

Inlaatsysteem Natuurlijke aanzuiging

Cilinderinhoud 899 cc

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS)

Achteruitvaarsysteem 
Kit voor 
handmatige 
achteruit 
(accessoire)

Elektronisch iBR®* 
(optie)

Brandstoftype 95 octaan

Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control) systeem

Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 
Displaytype Compact

Belangrijkste functies 
• Snelheids-

meter 
• Toerenteller 

• Draaiuren

iTC-systeem - modus • Sportmodus (alleen 90 pk)

GEWICHT 
Drooggewicht 186 kg 192 kg**

GARANTIE 
BRP biedt 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

*Elektronische rem, neutraal en achteruit.  
**iBR® en Convenience Plus pakket voegt 9 kg toe.

CAPACITEIT 
Aantal personen     

Draagvermogen 160 kg 160 kg

Inhoud 
brandstoftank 30 L

Handschoenenvak 1,6 L

Bergvak vooraan 27 L (accessoire) 27 L (optie)

AFMETINGEN 
Lengte  
(bumper tot bumper) 279 cm

Breedte 118 cm

Hoogte 104,5 cm

ROMP  
Type Spark® romp

Materiaal PolytecTM

OVERIGE UITRUSTING
• Smal zadel
• Zadel met riem
• LinQ® bevestigingssysteem 

(accessoire)

• Antislip treeplank
• Kniebeschermers
• Handgrepen met palmsteun
• Sleepoog

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax® 900 ACETM – 60 / 90
• Spark® romp  
• Licht en speels platform
• Kan gesleept worden met de meeste  

middelgrote auto’s
• Max. 2 passagiers
• Opties en accessoires: (alleen bij modellen van 90 pk) 

iBR® – Intelligent Brake & Reverse, kit voor bagagebak 
voor bergruimte vooraan, opstaptrede, RF D.E.S.S.TM 
sleutel

Spark®

Ongeëvenaard plezier.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

Rotax® 900 ACETM – 60/ 90 motoren
Twee zuinige, compacte en lichte Rotax 
motoropties.

BRP Audio – draagbaar systeem (optie)
Waterdicht, draagbaar geluidssysteem van 50 watt 
met Bluetooth‡.

Spark® romp  
Het ontwerp van de Spark romp zorgt voor een 
licht en speels platform. Bovendien reduceert het 
innovatieve PolytecTM materiaal het gewicht van de 
waterscooter en optimaliseert het de prestaties 
en efficiëntie. De spuitgegoten kleuren zijn meer 
krasbestendig dan glasvezel.

Opstaptrede (optie)
Voor gemakkelijker en sneller opstappen  
uit het water.

Smal zadel
Ontworpen voor meer bewegingsvrijheid 
op het water.

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

SPARK®

Bergvak vooraan (optie)
Extra bergruimte om meer spullen  
mee te nemen aan boord.

Spark©
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2023 REC LITE

SPARK® TRIXXTM

Speelse trucjes.

 Dazzling Blue

 NIEUW Manta Green

ROTAX® MOTOR  900 ACETM – 90

Model SPARK TRIXX 2-zitter SPARK TRIXX 3up

Inlaatsysteem Natuurlijke aanzuiging

Cilinderinhoud 899 cc

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS)

Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR®*

Brandstoftype 95 octaan

Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control) systeem

Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 
Displaytype Compact

Belangrijkste functies • Snelheidsmeter 
• Toerenteller 

• VTSTM 
• Draaiuren

iTC-systeem - modus • Sportmodus

GEWICHT 
Drooggewicht 194 kg 199 kg

GARANTIE 
BRP biedt 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

CAPACITEIT 
Aantal personen     

Draagvermogen 160 kg 205 kg

Inhoud brandstoftank 30 L

Handschoenenvak 1,6 L

Bergvak vooraan 27 L (accessoire)

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot 
bumper) 279 cm 305 cm

Breedte 118 cm

Hoogte 107 cm

ROMP  
Type Spark® romp

Materiaal PolytecTM

OVERIGE UITRUSTING
• Smal zadel
• Zadel met riem
• RF D.E.S.S.TM sleutel**
• LinQ® bevestigingssysteem 

(accessoire)

• Antislip treeplank
• Kniebeschermers
• Handgrepen met palmsteun
• Sleepoog

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax® 900 ACETM – 90 
• Spark® romp 
• Licht en speels platform
• Kan gesleept worden met de meeste middelgrote 

auto’s
• Max. 3 passagiers
• TRIXXTM pakket: Draagbaar audiosysteem van 

BRP (optie), stuur met verstelbare stuurverhoger, 
iBR® – Intelligent Brake & Reverse, VTSTM (variabel 
trimsysteem) met uitgebreid bereik, voetsteunen, 
exclusieve kleuren

*Elektronische rem, neutraal en achteruit.  
**Is wellicht niet beschikbaar op het moment van aankoop.  

Raadpleeg je dealer.

Spark® TrixxTM

Speelse trucjes.
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SPARK® TRIXXTM

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

Rotax® 900 ACETM – 90 motor
De Rotax 900 ACE – 90 staat garant voor 
haarscherpe acceleratie met een indrukwekkend 
verbruik. 

VTSTM met uitgebreid bereik 
(variabel trimsysteem)
Biedt dubbel zoveel bereik als het gewone VTSTM 
om tricks makkelijker uit te voeren.

BRP Audio – draagbaar systeem (optie)
Waterdicht, draagbaar geluidssysteem van 50 watt 
met Bluetooth‡.

iBR® – Intelligent Brake & Reverse
Het exclusieve iBR van Sea-Doo® stopt de 
waterscooter sneller en biedt meer controle 
en wendbaarheid bij lage snelheden en in de 
achteruit.

Spark® romp  
Het ontwerp van de Spark romp zorgt voor een 
licht en speels platform. Bovendien reduceert het 
innovatieve PolytecTM materiaal het gewicht van de 
waterscooter en optimaliseert het de prestaties 
en efficiëntie. De spuitgegoten kleuren zijn meer 
krasbestendig dan glasvezel. 

Stuur met verstelbare stuurverhoger
Een telescopisch stuursysteem voor een optimale 
ervaring voor grote en kleine bestuurders.

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

Spark® TrixxTM
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ROTAX® MOTOR  1630 ACETM – 130

Model GTI 130

Inlaatsysteem Natuurlijke aanzuiging

Cilinderinhoud 1.630 cc

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS)

Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR®*

Brandstoftype 95 octaan

Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control)

Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 
Displaytype 4,5 inch digitale display

Belangrijkste functies • Snelheidsmeter 
• Toerenteller 

• Klok 
• Draaiuren 

iTC-systeem - modus • Sportmodus • ECO® modus 

GEWICHT 
Drooggewicht 335 kg

GARANTIE 
BRP biedt 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

CAPACITEIT 
Aantal personen   

Draagvermogen 272 kg 

Inhoud brandstoftank 60 L

Handschoenenvak 8,8 L

Bergvak vooraan 144 L

Bergruimte – totaal 152,8 L

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot 
bumper) 331,8 cm

Breedte 125 cm

Hoogte 113,7 cm

ROMP  
Type GTITM romp 

Materiaal PolytecTM Gen 2

OVERIGE UITRUSTING
• Zadel met riem
• RF D.E.S.S.TM sleutel**
• BRP Audio – premium systeem 

(accessoire)
• Breedhoekspiegels

• Handgrepen met palmsteun
• Voetmat
• Sleepoog

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax® 1630 ACETM – 130 
• GTITM romp 
• iBR® – Intelligent Brake & Reverse
• Groot zwemplatform met LinQ®  

bevestigingssysteem
• ErgolockTM zadel in twee delen
• Grote bergruimte vooraan
• Waterdicht telefoonvak

*Elektronische rem, neutraal en achteruit.  
**Is wellicht niet beschikbaar op het moment van aankoop. Raadpleeg je dealer. 

GTITM 130
Stijl, stabiliteit en serieus 
wat plezier.

 Wit & Reef Blue

2023 RECREATION

GTITM 130
Stijl, stabiliteit en serieus wat 
plezier.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

Rotax® 1630 ACETM – 130 motor
De krachtige en betrouwbare 1630ACETM – 130 met 
natuurlijke aanzuiging draait helemaal om plezier en 
acceleratie, en zorgt bovendien voor een uitstekend 
brandstofverbruik. 

ECO® modus
Dit exclusieve kenmerk van Sea-Doo® 
optimaliseert het vermogen voor tot 46% zuiniger 
brandstofverbruik.

iBR® – Intelligent Brake & Reverse
Het exclusieve iBR van Sea-Doo® stopt de 
waterscooter sneller en biedt meer controle 
en wendbaarheid bij lage snelheden en in de 
achteruit.

GTITM romp
Deze gematigde V-vormige romp garandeert 
een stabiele, aangename rit in diverse situaties. 
Zelfzekere, voorspelbare besturing maar zeer 
speels wanneer je dat wilt. 

Grote bergruimte vooraan
Maar liefst 144 L afgesloten bergruimte waar  
bestuurders hun spullen veilig in kunnen opbergen 
tijdens de rit.

Zwemplatform met geïntegreerd  
LinQ systeem
Exclusief snelmontagesysteem op een groot 
zwemplatform waarmee accessoires makkelijk 
kunnen worden geïnstalleerd.

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

GTITM 130

GTITM 130

12 Voertuigspecificaties Voertuigspecificaties 13  



ROTAX® MOTOR  1630 ACETM – 170

Model GTI SE 170

Inlaatsysteem Natuurlijke aanzuiging

Cilinderinhoud 1.630 cc

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS)

Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR®*

Brandstoftype 95 octaan

Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control)

Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 
Displaytype 4,5 inch digitale display

Belangrijkste functies 
• Snelheidsmeter 
• Toerenteller 
• Klok 

• VTSTM 
• Draaiuren 

iTC-systeem - modus
• Sportmodus 
• ECO® modus 

• Lage-
snelheidsmodus 

• Snelheidsbegrenzer 

GEWICHT 
Drooggewicht 335 kg 

GARANTIE 
BRP biedt 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

CAPACITEIT 
Aantal personen   

Draagvermogen 272 kg 

Inhoud brandstoftank 60 L

Handschoenenvak 8,8 L

Bergvak vooraan 144 L

Bergruimte – totaal 152,8 L

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot 
bumper) 331,8 cm

Breedte 125 cm

Hoogte 113,7 cm

ROMP  
Type GTITM romp 

Materiaal PolytecTM Gen 2

OVERIGE UITRUSTING
• ErgolockTM touringzadel in twee 

delen
• Zadel met riem
• RF D.E.S.S.TM sleutel
• Grote bergruimte vooraan
• Waterdicht telefoonvak
• LinQ® bevestigingssysteem

• Breedhoekspiegels
• Handgrepen met palmsteun
• Voetmatten
• Groot zwemplatform met zachte 

matten
• Sleepoog

*Elektronische rem, neutraal en achteruit. 

2023 RECREATION

GTITM SE 170
Meer gebruiksgemak en comfort voor  
dagenlang plezier voor het hele gezin.

  NIEUW Ice Metal en Neon Mint

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax® 1630 ACETM –  170
• GTITM romp 
• Tech-pakket: BRP Audio – premium systeem en 

iDF - Intelligent Debris-Free pompsysteem (optie)
• iBR® – Intelligent Brake & Reverse
• Variabel trimsysteem (VTSTM)
• Lage-snelheidsmodus / snelheidsbegrenzer
• Opstapladder
• Twee kleuropties

GTITM SE 170
Meer gebruiksgemak en comfort voor 
dagenlang plezier voor het hele gezin.

14 Voertuigspecificaties



©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

Rotax® 1630 ACETM –  170 motoren
Geniet van massa’s vermogen en een geweldig 
brandstofverbruik met de 1630 ACE – de 
krachtigste motor met natuurlijke aanzuiging in het 
Sea-Doo® gamma.

iDF - Intelligent Debris-Free 
pompsysteem (optie)
Met dit innovatieve systeem, dat een primeur is in 
de sector, kun je je pomp vrijmaken van onkruid en 
vuil via de intuïtieve bediening op het stuur. 

Opstapladder
Voor gemakkelijker en sneller opstappen uit het 
water.

Zwemplatform met geïntegreerd  
LinQ systeem
Exclusief snelmontagesysteem op een groot 
zwemplatform waarmee accessoires makkelijk 
kunnen worden geïnstalleerd.

BRP Audio – Premium (optie)
Het eerste door de fabrikant geïnstalleerde, echt 
waterdichte Bluetooth‡ audiosysteem in de sector.

GTITM SE 170

GTITM romp
Deze gematigde V-vormige romp garandeert 
een stabiele, aangename rit in diverse situaties. 
Zelfzekere, voorspelbare besturing maar zeer 
speels wanneer je dat wilt. 

GTITM SE 170
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ROTAX® MOTOR  1630 ACETM – 170

Inlaatsysteem Natuurlijke aanzuiging

Cilinderinhoud 1.630 cc

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS)

Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR®*

Brandstoftype 95 octaan

Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control)

Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 
Displaytype 4,5 inch digitale display

Belangrijkste functies 
• Snelheidsmeter 
• Toerenteller 
• Klok

• VTSTM

• Brandstofautonomie
• Draaiuren

iTC-systeem - modus

• Sportmodus 
• ECO® modus 
• Lage-

snelheidsmodus 

• Snelheidsbegrenzer 
• Skimodus

GEWICHT 
Drooggewicht 348 kg

GARANTIE 
BRP biedt twee 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

CAPACITEIT 
Aantal personen   

Draagvermogen 272 kg 

Inhoud brandstoftank 60 L

Handschoenenvak 8,8 L

Bergvak vooraan 144 L

Bergruimte – totaal 152,8 L

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot 
bumper) 331,8 cm

Breedte 125 cm

Hoogte 113,7 cm

ROMP  
Type GTITM romp 

Materiaal PolytecTM Gen 2

OVERIGE UITRUSTING
• ErgolockTM touringzadel in twee 

delen 
• Zadel met riem
• VTSTM – Variabel trimsysteem
• RF D.E.S.S.TM sleutel
• LinQ bevestigingssysteem

• Breedhoekspiegels
• Handgreep met palmsteun
• Voetmatten
• Groot zwemplatform
• Skisleepoog

*Elektronische rem, neutraal en achteruit. 

2023 TOW SPORTS

WAKETM 170
Voor maximaal plezier 
op het water.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax® 1630 ACETM – 170
• GTITM romp
• iBR® – Intelligent Brake & Reverse
• Grote bergruimte vooraan
• Waterdicht telefoonvak
• Opstapladder
• Wake pakket: LinQ® intrekbare skipaal, 

skimodus gebaseerd op snelheid, verwijderbaar 
wakeboardrek, Wake stickersets

 Neo Mint

WakeTM 170
Voor maximaal plezier 
op het water.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ®, TM and the BRP logo are trademarks of Bombardier Recreational Products Inc. or its affi liates. Products are distributed in the USA by 
BRP US Inc. All product comparisons, industry and market claims refer to new sit-down PWC with 4-stroke engines. Watercraft performance may vary depending on, among other things, general conditions, ambient 
temperature, altitude, riding ability and rider/passenger weight. Testing of competitive models done under identical conditions. Because of our ongoing commitment to product quality and innovation, BRP reserves 
the right at any time to discontinue or change specifi cations, price, design, features, models or equipment without incurring any obligation. †Bluetooth is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 
trademarks by BRP is under license. Printed in Canada.

FEATURE HIGHLIGHTS

WAKETM 170

Rotax® 1630 ACETM – 170 Engine
The new Rotax® 1630 ACETM – 170 is the most 
powerful naturally aspirated Rotax engine ever 
on a Sea-Doo® watercraft.

Wakeboard Rack
Provides easy transport of a wakeboard.1

Ski Mode
Five preset acceleration profi les make it easy 
to deliver a smooth launch and maintain 
consistent pace.

BRP Audio – Premium System (Optional)
An industry-fi rst manufacturer-installed 
truly waterproof Bluetooth† audio system.

GTITM Hull
This moderate V-shaped hull guarantees a stable, 
enjoyable ride in variable water conditions. 
Confi dent, predictable handling but incredibly 
playful when you want it to be. 

LinQ Retractable Ski Pylon
A quick-install retractable ski pylon that stows 
away when not in use. Features spotter hand 
grips and rope storage.

1 Wakeboard and rope not included. Wake PRO 230 shown.

WakeTM 170

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

WAKETM 170

Rotax® 1630 ACETM – 170 motor
De nieuwe Rotax® 1630 ACETM – 170 is de 
krachtigste Rotax motor met natuurlijke aanzuiging 
ooit in een Sea-Doo® waterscooter.

Wakeboard-rek
Voor gemakkelijk transport van een wakeboard.1

Skimodus
Met vijf vooraf ingestelde acceleratieprofielen  
wordt vlot vertrekken en een gelijkmatige snelheid  
aanhouden kinderspel.

GTITM romp
Deze gematigde V-vormige romp garandeert 
een stabiele, aangename rit in diverse situaties. 
Zelfzekere, voorspelbare besturing maar zeer 
speels wanneer je dat wilt. 

LinQ inklapbare skipaal
Een snel te installeren intrekbare skipaal die 
kan worden opgeborgen wanneer hij niet wordt 
gebruikt. Voorzien van handgrepen voor de 
spotter en bergruimte voor de lijn. 

1 Wakeboard en lijn niet inbegrepen. Wake PRO 230 afgebeeld.
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ROTAX® MOTOR  1630 ACETM – 230

Inlaatsysteem Met compressor en externe intercooler

Cilinderinhoud 1.630 cc

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS)

Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR®*

Brandstoftype 95 octaan

Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control)

Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 
Displaytype Groot panoramisch 7,8 inch lcd-scherm

Belangrijkste functies 

• BRP Connect
• Muziek 
• Weer
• Bluetooth†-

verbinding
• Snelheidsmeter
• Toerenteller

• Klok
• VTSTM

• Brandstofverbruik
• Brandstofautonomie
• Watertemperatuur
• Draaiuren

iTC-systeem - modus

• Sportmodus 
• ECO® modus 
• Lage-

snelheidsmodus 

• Snelheidsbegrenzer 
• Skimodus

GEWICHT 
Drooggewicht 370 kg

GARANTIE 
BRP biedt twee 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

CAPACITEIT 
Aantal personen   

Draagvermogen 272 kg 

Inhoud brandstoftank 70 L

Handschoenenvak 2,9 L

Bergvak vooraan 96 L

Bergruimte – totaal 98,9 L

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot 
bumper) 345,1 cm 

Breedte 125,5 cm (zonder rek)

Hoogte 114 cm

ROMP  
Type ST3 HullTM

Materiaal Glasvezel

OVERIGE UITRUSTING
• ErgolockTM zadel in twee delen 
• Zadel met riem
• VTSTM – Variabel trimsysteem
• RF D.E.S.S.TM sleutel**
• LinQ bevestigingssysteem
• Breedhoekspiegels

• Handgreep met palmsteun
• Voetmatten
• Groot zwemplatform met zachte 

matten
• Verstelbare stuurkolom
• Skisleepoog

*Elektronische rem, neutraal en achteruit.  
**Is wellicht niet beschikbaar op het moment van aankoop. Raadpleeg je dealer.  

2023 TOW SPORTS

 Neo Mint

WAKETM PRO 230
Stabiliteit, vermogen en muziek  
voor professionele watersport. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax® 1630 ACETM – 230
• ST3 HullTM

• Tech-pakket: BRP Audio – premium systeem, 
7,8 inch kleurenscherm en USB poort

• iDF - Intelligent Debris-Free pompsysteem
• iBR® – Intelligent Brake & Reverse
• Waterdicht telefoonvak
• Rechtstreeks toegankelijke bergruimte vooraan
• Opstapladder
• Wake pakket: LinQ® intrekbare skipaal, 

skimodus gebaseerd op snelheid, verwijderbaar 
wakeboardrek, Wake stickersets

WakeTM Pro 230
Stabiliteit, vermogen en muziek 
voor watersport zoals de beste. 
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

Rotax® 1630 ACETM – 230 motor
Deze krachtige motor is standaard voorzien van 
een compressor en externe intercooler. De motor 
is geoptimaliseerd voor gebruik met gewone 
brandstof, wat lagere brandstofkosten oplevert.

Wakeboard-rek
Biedt handige bergruimte om een wakeboard  
te transporteren.1

7,8 inch kleurenscherm
Kleurenscherm met een ongelooflijke zichtbaarheid 
en nieuwe, verbeterde functies. Geschikt voor 
Bluetooth en apps op je smartphone voor muziek, 
weer, navigatie enz. 

ST3 HullTM

Een innovatieve romp die de norm is voor 
bestuurbaarheid in woelig water stabiliteit en 
prestaties op het water.

LinQ inklapbare skipaal
Een snel te installeren intrekbare skipaal die 
kan worden opgeborgen wanneer hij niet wordt 
gebruikt. Voorzien van handgrepen voor de 
spotter en bergruimte voor de lijn.

BRP Audio–Premium
Eerste door de fabrikant geïnstalleerde, echt 
waterdichte Bluetooth† audiosysteem in de sector.

WAKETM PRO 230

1 Wakeboard en lijn niet inbegrepen.

WakeTM Pro 230

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ®, TM and the BRP logo are trademarks of Bombardier Recreational Products Inc. or its affi liates. Products are distributed in the USA by 
BRP US Inc. All product comparisons, industry and market claims refer to new sit-down PWC with 4-stroke engines. Watercraft performance may vary depending on, among other things, general conditions, ambient 
temperature, altitude, riding ability and rider/passenger weight. Testing of competitive models done under identical conditions. Because of our ongoing commitment to product quality and innovation, BRP reserves 
the right at any time to discontinue or change specifi cations, price, design, features, models or equipment without incurring any obligation. †Bluetooth is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 
trademarks by BRP is under license. Printed in Canada.

FEATURE HIGHLIGHTS

Rotax® 1630 ACETM – 230 Engine
This powerful engine comes standard with a 
supercharger and external intercooler. It is optimized 
to run on regular fuel, which lowers fuel costs.

Wakeboard Rack
Provides convenient storage and transport 
of a wakeboard.1

Full-Color 7.8″ Wide  Display
Full-color display with incredible visibility and 
a new level of functionality. Bluetooth and 
smartphone app integration provides music, 
weather, navigation and more. 

ST3 HullTM

An innovative hull that sets the benchmark for 
rough water handling, stability and offshore 
performance.

LinQ Retractable Ski Pylon
A quick-install retractable ski pylon that 
stows away when not in use. Features spotter 
handgrips and rope storage.

BRP Audio – Premium System
An industry-fi rst manufacturer-installed, truly 
waterproof, Bluetooth† audio system.

WAKETM PRO 230

1 Wakeboard and rope not included.
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*Elektronische rem, neutraal en achteruit. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax® 1630 ACETM – 130
• ST3 HullTM

• iBR® - Intelligent Brake & Reverse (optie)
• LinQ® bevestigingssysteem
• Inhoud brandstoftank 70 L
• Opstapladder
• Rechtstreeks toegankelijke bergruimte vooraan
• Waterdicht telefoonvak
• Onderdelen voor zwaar gebruik: kabelboom, 

handgrepen, zadel, slijtring, aandrijfas en impeller
 Wit & Reef Blue

GTXTM PRO 130
Model voor verhuur.

CAPACITEIT 
Aantal personen   

Draagvermogen 272 kg 

Inhoud brandstoftank 70 L 

Handschoenenvak 2,9 L 

Bergvak vooraan 96 L 

Bergruimte – totaal 98,9 L 

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot 
bumper) 345,1 cm 

Breedte 125,5 cm

Hoogte 114 cm

ROMP  
Type ST3 HullTM 

Materiaal Glasvezel 

OVERIGE UITRUSTING
• Zadel voor zwaar gebruik met 

thermisch gevormd vinyl
• Zadel met riem
• RF D.E.S.S.TM sleutel
• Breedhoekspiegels

• Handgrepen met palmsteun 
• Voetmatten
• Groot zwemplatform met zachte 

matten
• Verstelbare stuurkolom
• Sleepoog

ROTAX® MOTOR  1630 ACETM – 130

Inlaatsysteem Natuurlijke aanzuiging

Cilinderinhoud 1.630 cc 

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS) 

Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR® (optie) 

Brandstoftype 95 octaan

Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 

Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 
Displaytype 4,5 inch digitale display

Belangrijkste functies • Snelheidsmeter 
• Toerenteller 

• Draaiuren

iTC-systeem - modus • Sportmodus • ECO® modus

GEWICHT 
Drooggewicht 365 kg

GARANTIE 
BRP biedt 6 maanden beperkte garantie op deze waterscooter. 

2023 TOURING

GTXTM Pro 130
Model voor verhuur.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

 GTXTM PRO 130

Rotax® 1630 ACETM – 130 motor
De krachtige en betrouwbare 1630 ACETM– 130 
met natuurlijke aanzuiging draait helemaal om 
plezier en acceleratie, en zorgt bovendien voor een 
uitstekend brandstofverbruik.1

iBR® - Intelligent Brake & Reverse (optie)
Het exclusieve iBR van Sea-Doo® stopt de 
waterscooter sneller en biedt meer controle 
en wendbaarheid bij lage snelheden en in de 
achteruit.

Onderdelen voor zwaar gebruik
Slijtring, kabelset, zadel, handgrepen, aandrijfas en 
impeller voor zwaar gebruik, ontworpen om langer 
mee te gaan. 

ST3 HullTM

Stabiel en voorspelbaar voor een veelzijdige, 
veilige en vlotte rit in woelig water.

Opstapladder
Voor gemakkelijker en sneller opstappen uit het 
water.

ECO® modus
Dit exclusieve kenmerk van Sea-Doo® 
optimaliseert het vermogen voor tot 46% zuiniger 
brandstofverbruik.

1 Afbeelding van werkelijke motor kan variëren.

GTXTM Pro 130

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ®, TM and the BRP logo are trademarks of Bombardier Recreational Products Inc. or its affi liates. Products are distributed in the USA by 
BRP US Inc. All product comparisons, industry and market claims refer to new sit-down PWC with 4-stroke engines. Watercraft performance may vary depending on, among other things, general conditions, ambient 
temperature, altitude, riding ability and rider/passenger weight. Testing of competitive models done under identical conditions. Because of our ongoing commitment to product quality and innovation, BRP reserves 
the right at any time to discontinue or change specifi cations, price, design, features, models or equipment without incurring any obligation. Printed in Canada.

FEATURE HIGHLIGHTS

 GTXTM PRO 130

Rotax® 1630 ACETM – 130 Engine
The powerful and reliable naturally aspirated 
1630 ACETM – 130 is all about fun and acceleration 
while providing excellent fuel effi ciency.1

iBR® – Intelligent Brake & Reverse 
(Optional)
Exclusive to Sea-Doo®, iBR stops the watercraft 
sooner and provides more control and 
maneuverability at low speeds and in reverse.

Heavy-Duty Components
Heavy-duty wear ring, wiring harness, seat,  
handlegrips, drive shaft and impeller designed to 
last longer. 

ST3 HullTM

Stable and predictable for a versatile, safe 
and smooth ride in moderate and rough water 
conditions.

Boarding Ladder
Makes boarding from the water easier and 
quicker.

ECO® Mode
This exclusive Sea-Doo® feature optimizes power 
output for up to 46% improved fuel effi ciency.

1 Actual engine image may vary.
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*Elektronische rem, neutraal en achteruit.
**Is wellicht niet beschikbaar op het moment van aankoop. Raadpleeg je dealer. 

GTXTM 170 / 230
Comfort, controle en  
vermogen in stijl.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax® 1630 ACETM – 170/230    
• ST3 HullTM  
• iDF – Intelligent Debris-Free pompsysteem 

(optie 170 en 230)
• BRP Audio – Premium (optie op 230)
• iBR® – Intelligent Brake & Reverse
• VTSTM – Variabel trimsysteem
• LinQ® bevestigingssysteem
• Opstapladder
• Rechtstreeks toegankelijke bergruimte vooraan
• Waterdicht telefoonvak

2023 TOURING

  Eclipse Black & Orange Crush 

CAPACITEIT 
Aantal personen   

Draagvermogen 272 kg 

Inhoud brandstoftank 70 L 

Handschoenenvak 2,9 L 

Bergvak vooraan 96 L 

Bergruimte – totaal 98,9 L 

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot bumper) 345,1 cm 

Breedte 125,5 cm

Hoogte 113,8 cm

ROMP  
Type ST3 HullTM 

Materiaal Glasvezel 

OVERIGE UITRUSTING
• ErgolockTM zadel in twee delen met 

trapvormig ontwerp
• Zadel met riem
• RF D.E.S.S.TM sleutel**
• Breedhoekspiegels

• Handgrepen met palmsteun
• Voetmatten
• Groot zwemplatform
• Verstelbare stuurkolom
• Skisleepoog

ROTAX® MOTOR  1630 ACETM – 170 1630 ACETM – 230

Model  GTX† 170 GTX† 230

Inlaatsysteem Natuurlijke 
aanzuiging 

Met compressor en externe 
intercooler

Cilinderinhoud 1.630 cc 

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS) 

Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR®*

Brandstoftype 95 octaan

Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 

Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 
Displaytype 7,6 inch digitaal display

Belangrijkste functies 

• Snelheidsmeter
• Toerenteller
• Klok
• VTSTM

• Brandstofverbruik
• Brandstofautonomie
• Draaiuren

iTC-systeem - modus • Sportmodus
• ECO® modus

• Lage-snelheidsmodus
• Snelheidsbegrenzer

GEWICHT 
Drooggewicht 352 kg 367 kg 376 kg

GARANTIE 
BRP biedt 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

GTXTM 170 / 230
Comfort, controle en vermogen 
in stijl. 
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1 Organizer voor groter bergvak vooraan niet inbegrepen.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

GTXTM 170 / 230 

Rechtstreeks toegankelijke bergruimte 
vooraan
Grote bergruimte vooraan die vlot toegankelijk is 
terwijl je zit.1

iDF - Intelligent Debris-Free 
pompsysteem (optie) 
Met dit innovatieve systeem, dat een primeur is in 
de sector, kun je je pomp vrijmaken van onkruid en 
vuil via de intuïtieve bediening op het stuur. 

ST3 HullTM

Een innovatieve romp die de norm is voor  
bestuurbaarheid in woelig water stabiliteit en 
prestaties op het water.

Zwemplatform met geïntegreerd LinQ 
systeem
Exclusief snelmontagesysteem op het grootste 
zwemplatform in de sector, waarmee accessoires 
voor opbergen makkelijk kunnen worden 
geïnstalleerd.

Premium audiosysteem van BRP  
(Optie op 230)  
Primeur in de sector, door fabrikant geïnstalleerd, 
echt waterdicht Bluetooth‡ audiosysteem.

GTXTM 170 / 230

1 Larger storage front bin organizer is not included.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). All rights reserved. ®, TM and the BRP logo are trademarks of Bombardier Recreational Products Inc. or its affi liates. Products are distributed in the USA 
by BRP US Inc. All product comparisons, industry and market claims refer to new sit-down PWC with 4-stroke engines. Watercraft performance may vary depending on, among other things, general conditions, 
ambient temperature, altitude, riding ability and rider/passenger weight. Testing of competitive models done under identical conditions. Because of our ongoing commitment to product quality and innovation, 
BRP reserves the right at any time to discontinue or change specifi cations, price, design, features, models or equipment without incurring any obligation. GTX is a trademark of Castrol Limited used under license. 
†Bluetooth is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such trademarks by BRP is under license. Printed in Canada.

FEATURE HIGHLIGHTS

GTXTM 170 / 230 / 300

Rotax® 1630 ACETM – 170�/�230�/�300
The Rotax® 1630 ACE engine block is offered in 
three confi gurations on this versatile platform.  
The 170 hp boasts naturally aspirated punch with 
optimal fuel economy.  Both 230 hp and 300 hp 
supercharged versions allow you to level up the 
performance to your liking.

Direct-Access Front Storage
Large front storage area that’s easily accessible 
from a seated position.1

iDF – Intelligent Debris-Free Pump 
System (Optional) 
An innovative, industry-fi rst system that allows 
you to free your pump of weeds and debris with 
intuitive handlebar-activated controls. 

ST3 HullTM

An innovative hull that sets the benchmark 
for rough water handling, stability and offshore 
performance.

Swim Platform with Integrated LinQ 
System
Exclusive quick-attach system on the largest 
swim platform in the industry allows for easy 
installation of storage accessories.

BRP Audio – Premium System (Optional)
An industry-fi rst manufacturer-installed truly 
waterproof Bluetooth‡ audio system.
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*Elektronische rem, neutraal en achteruit.  
**Is wellicht niet beschikbaar op het moment van aankoop. Raadpleeg je dealer. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax® 1630 ACETM – 300
• ST3 HullTM

• Tech-pakket: BRP Audio – premium systeem, 
7,8 inch kleurenscherm en USB poort

• iDF - Intelligent Debris-Free pompsysteem
• Rechtstreeks toegankelijke bergruimte vooraan
• Limited pakket: USB poort, waterscooterhoes, 

organizer voor bergruimte, kniebeschermers, 
exclusieve kleuren en meer.

 NIEUW Blue Abyss

 Premium Metallic Sage

GTXTM LIMITED 300
De norm voor touring en  
prestaties van topkwaliteit.

CAPACITEIT 
Aantal personen   
Draagvermogen 272 kg 
Inhoud brandstoftank 70 L 
Handschoenenvak 2,9 L 
Bergvak vooraan 96 L 
Bergruimte – totaal 98,9 L 

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot bumper) 345,1 cm 
Breedte 125,5 cm
Hoogte 114 cm

ROMP  
Type ST3 HullTM 
Materiaal Glasvezel 

OVERIGE UITRUSTING
• ErgolockTM zadel in twee delen 

met trapvormig ontwerp
• Zadel met riem
• iBR – Intelligent Brake & Reverse
• VTSTM – Variabel trimsysteem
• Opstapladder
• RF D.E.S.S.TM sleutel**
• Waterdicht telefoonvak

• LinQ® bevestigingssysteem
• Kniebeschermers
• Breedhoekspiegels
• Handgrepen met palmsteun
• Voetmatten
• Groot zwemplatform
• Verstelbare stuurkolom
• Skisleepoog

ROTAX® MOTOR  1630 ACETM – 300
Model GTX 300
Inlaatsysteem Met compressor en externe intercooler 
Cilinderinhoud 1.630 cc 
Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS) 
Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR® * 
Brandstoftype Octaan 98
Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 
Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 
Displaytype Groot panoramisch 7,8 inch lcd-scherm

Belangrijkste functies 

• BRP Connect
• Muziek 
• Weer
• Bluetooth†-

verbinding
• Snelheidsmeter
• Toerenteller

• Klok
• VTSTM 
• Brandstofverbruik
• Brandstofautonomie
• Watertemperatuur
• Snelheidsstatistieken
• Draaiuren

iTC-systeem - modus • Sportmodus
• ECO® modus

• Lage-snelheidsmodus
• Snelheidsbegrenzer

GEWICHT 
Drooggewicht 385 kg

GARANTIE 
BRP biedt 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

2023 TOURING

GTXTM Limited 300
De norm voor touring en prestaties 
van topkwaliteit.
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Rotax® 1630 ACETM – 300 motor
De Rotax 1630 ACE - 300 is de krachtigste Rotax 
motor ooit, die uiterst efficiënt is en de beste 
acceleratie in zijn klasse biedt.

BRP Audio–Premium
Eerste door de fabrikant geïnstalleerde, echt 
waterdichte Bluetooth† audiosysteem in de sector.

ST3 HullTM

Een innovatieve romp die de norm is voor 
bestuurbaarheid in woelig water stabiliteit en 
prestaties op het water.

Limited-pakket
USB poort, waterscooterhoes, organizer voor 
bergruimte, kniebeschermers, exclusieve kleuren  
en meer.

7,8 inch kleurenscherm
Kleurenscherm met een ongelofelijke zichtbaarheid 
en nieuwe, verbeterde functies. Geschikt voor 
Bluetooth en apps op je smartphone voor muziek, 
weer, navigatie enz.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

GTXTM LIMITED 300

iDF - Intelligent Debris-Free 
pompsysteem  
Met dit innovatieve systeem, dat een primeur is in 
de sector, kun je je pomp vrijmaken van onkruid en 
vuil via de intuïtieve bediening op het stuur. 

GTXTM Limited 300
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*Elektronische rem, neutraal en achteruit.
**Is wellicht niet beschikbaar op het moment van aankoop. Raadpleeg je dealer. 

FISHPROTM SCOUT 130
Toegankelijk, veelzijdig  
en gewoon leuk.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax® 1630 ACETM – 130
• GTITM romp
• iDF - Intelligent Debris-Free  

pompsysteem
• Garmin† 6 inch gps en Fish Finder
• Modus voor stapvoets varen (lage-

snelheidsmodus)
• 3 hengelhouders
• LinQ® koelbox voor vis (51 L)
• 2 LinQ voorste steunen
• Bekerhouder
• Organizer deksel bergvak vooraan

 Wit & Gulfstream Blue

CAPACITEIT 
Aantal personen   

Draagvermogen 272 kg

Inhoud brandstoftank 60 L 

Handschoenenvak 8,8 L

Bergvak vooraan 144 L 

LinQ-koelbox voor vis 51 L 

Bergruimte – totaal 160,8 L

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot 
bumper) 331,8 cm

Breedte 125 cm

Hoogte 117 cm

ROMP  
Type GTITM romp

Materiaal PolytecTM Gen 2

OVERIGE UITRUSTING
• Zadel met riem
• iBR – Intelligent Brake & Reverse
• VTSTM (Variabel trimsysteem)
• Opstapladder
• RF D.E.S.S.TM sleutel**
• Waterdicht telefoonvak
• LinQ bevestigingssysteem

• Breedhoekspiegels 
• Handgrepen met palmsteun
• Voetmatten
• Groot zwemplatform
• Sleepoog

ROTAX® MOTOR  1630 ACETM – 130

Inlaatsysteem Natuurlijke aanzuiging

Cilinderinhoud 1.630 cc

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS)

Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR®* 

Brandstoftype 95 octaan

Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control)

Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 
Displaytype 4,5 inch digitale display

Belangrijkste functies 

• Snelheidsmeter
• Toerenteller
• Klok
• VTSTM-display

• Brandstofautonomie
• Watertemperatuur
• Draaiuren

iTC-systeem - modus
• Sportmodus
• ECO® modus

• Modus voor stapvoets 
varen  
(lage-snelheidsmodus)

• Snelheidsbegrenzer

GEWICHT 
Drooggewicht 355 kg

GARANTIE 
BRP biedt 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

2023 SPORT FISHING

FishProTM Scout 130
Toegankelijk, veelzijdig en 
gewoon leuk.
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Rotax® 1630 ACETM – 130 motor
De krachtige en betrouwbare 1630 ACETM– 130 
met natuurlijke aanzuiging draait helemaal om 
plezier en acceleratie, en zorgt bovendien voor 
een uitstekend brandstofverbruik.

Zitbank voor visvangst
Ontworpen om vlotter van voor naar achter en 
opzij te bewegen.

LinQ koelbox voor vis en hengelhouders
Ruime, snel te bevestigen koelbox voor vis, 
ontworpen voor gemakkelijke toegang en uitgerust 
met tal van handige functies.

Modus voor stapvoets varen
Om de snelheid nauwkeurig af te stellen. Keuze 
uit diverse voorinstellingen en naar wens aan te 
passen.

Garmin† 6 inch gps en Fish Finder
Een navigatie-, kaart- en vislocatiesysteem van 
topklasse dat gebruikmaakt van een transducer in 
de romp en CHIRP-sonar op middenband. Met token 
voor toegang tot gratis actuele regionale kaarten. 

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

FISHPROTM SCOUT 130

GTITM romp
Deze gematigde V-vormige romp garandeert 
een stabiele, aangename rit in diverse situaties. 
Zelfzekere, voorspelbare besturing maar zeer 
speels wanneer je dat wilt. 

FishProTM Scout 130
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*Elektronische rem, neutraal en achteruit.

FISHPROTM SPORT 170
De originele innovatie.  
Voor een nieuwe kijk op hengelen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax® 1630 ACETM – 170
• ST3 HullTM

• iDF - Intelligent Debris-Free pompsysteem
• Garmin† 6 inch gps en Fish Finder
• BRP Audio – Premium (optie)
• 5 hengelhouders
• Verlengstuk achterdek met LinQ®

• LinQ koelbox voor vis (51 L)
• Gekantelde Gunwale voetsteunen
• Rechtstreeks toegankelijke bergruimte  

vooraan met organizer voor bergvak  Wit & Gulfstream Blue

CAPACITEIT 
Aantal personen   

Draagvermogen 272 kg

Capaciteit achterplatform 
(zonder passagier) 100 kg

Inhoud brandstoftank 70 L

Handschoenenvak 2,9 L

Bergvak vooraan 96 L

LinQ-koelbox voor vis 51 L 

Bergruimte – totaal 149,9 L

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot bumper) 373 cm

Breedte 125 cm

Hoogte 115 cm

ROMP  
Type ST3 HullTM

Materiaal Glasvezel

OVERIGE UITRUSTING
• ErgolockTM viszadel in twee delen
• Zadel met riem
• iBR – Intelligent Brake & Reverse
• VTSTM (Variabel trimsysteem)
• Opstapladder
• RF D.E.S.S.TM sleutel
• Waterdicht telefoonvak
• Breedhoekspiegels

• Handgrepen met palmsteun
• Voetmatten
• Groot zwemplatform
• 2 LinQ voorste steunen
• Bekerhouder
• USB poort
• Verstelbare stuurkolom
• Skisleepoog

ROTAX® MOTOR  1630 ACETM – 170

Inlaatsysteem Natuurlijke aanzuiging 

Cilinderinhoud 1.630 cc

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS)

Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR®*

Brandstoftype 95 octaan

Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 

Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 
Displaytype 7,6 inch digitaal display

Belangrijkste functies 

• Snelheidsmeter
• Toerenteller
• Klok
• VTSTM

• Brandstofverbruik 
(optie met audio)

• Brandstofautonomie
• Watertemperatuur
• Snelheidsstatistieken 

(optie met audio)
• Draaiuren

iTC-systeem - modus
• Sportmodus
• ECO® modus

• Modus voor stapvoets 
varen  
(lage-snelheidsmodus)

• Snelheidsbegrenzer

GEWICHT 
Drooggewicht 386 kg

GARANTIE 
BRP biedt 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

2023 SPORT FISHING

FishProTM Sport 170
De originele innovatie.  
Voor een nieuwe kijk op hengelen.
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Verlengstuk achterdek met LinQ
Voegt 29,2 cm toe aan de achterkant van de 
waterscooter, voor meer ruimte, opbergruimte 
en stabiliteit. Twee LinQ bevestigingspunten 
inbegrepen.  

iDF - Intelligent Debris-Free 
pompsysteem
Met dit innovatieve systeem, dat een primeur is in 
de sector, kun je je pomp vrijmaken van onkruid en 
vuil via de intuïtieve bediening op het stuur. 

Gekantelde Gunwale voetsteunen
Zorgen voor een ergonomische, veilige 
houding tijdens het vissen aan de zijkant van de 
waterscooter. 

Garmin† 6 inch gps en Fish Finder
Een navigatie-, kaart- en vislocatiesysteem van 
topklasse dat gebruikmaakt van een transducer in 
de romp en CHRIP-sonar op middenband. Met token 
voor toegang tot gratis actuele regionale kaarten. 

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

FISHPROTM SPORT 170

Rotax® 1630 ACETM – 170 motor
De Rotax® 1630 ACETM – 170 combineert massa’s 
vermogen met natuurlijke aanzuiging en zuinig 
verbruik, waardoor je nog langer spannende 
avonturen kunt beleven.

ST3 HullTM

Een innovatieve romp die de norm is voor 
bestuurbaarheid in woelig water, stabiliteit en 
offshore prestaties.

FishProTM Sport 170
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*Elektronische rem, neutraal en achteruit. 
**Is wellicht niet beschikbaar op het moment van aankoop. Raadpleeg je dealer. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax® 1630 ACETM – 170
• ST3 HullTM

• iDF - Intelligent Debris-Free pompsysteem
• Garmin† 7 inch gps en Fish Finder met touchscreen
• Geavanceerd batterijsysteem
• Modulaire draaistoel
• Verlengstuk achterdek met LinQ
• Vistank met snelkoppeling
• LinQ koelbox voor vis (51 L)
• Ankersysteem
• Tech-pakket: BRP Audio – premium systeem,  

7,8 inch kleurenscherm en USB poort

2023 SPORT FISHING

 Shark Grey en Orange Crush

CAPACITEIT 
Aantal personen   

Draagvermogen 272 kg

Capaciteit achterplatform 
(zonder passagier) 100 kg

Inhoud brandstoftank 70 L

Handschoenenvak 2,9 L

Bergvak vooraan 96 L

LinQ-koelbox voor vis 51 L 

Bergruimte – totaal 149,9 L

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot bumper) 373 cm

Breedte 125 cm

Hoogte (zadel op basis niet 
geïnstalleerd) 115 cm

ROMP  
Type ST3 HullTM

Materiaal Glasvezel

OVERIGE UITRUSTING
• Zadel met riem
• iBR – Intelligent Brake & Reverse
• VTSTM – Variabel trimsysteem
• Opstapladder
• RF D.E.S.S.TM sleutel**
• Rechtstreeks toegankelijke bergruimte 

vooraan
• Organizer voor bergvak
• Waterdicht telefoonvak
• Twee sets LinQ bevestigingspunten
• Breedhoekspiegels

• Handgrepen met palmsteun
• Voetmatten
• Groot zwemplatform
• 5 hengelhouders
• Gekantelde Gunwale voetsteunen
• 2 LinQ voorste steunen
• Bekerhouder
• USB poort
• Verstelbare stuurkolom
• Skisleepoog

ROTAX® MOTOR  1630 ACETM – 170

Inlaatsysteem Natuurlijke aanzuiging 

Cilinderinhoud 1.630 cc

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS)

Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR®*

Brandstoftype 95 octaan

Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 

Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 
Displaytype Groot panoramisch 7,8 inch lcd-scherm

Belangrijkste functies 

• BRP Connect
• Muziek
• Weer
• Bluetooth†- 

verbinding
• Snelheidsmeter
• Toerenteller

• Klok
• VTSTM

• Brandstofverbruik 
• Brandstofautonomie
• Watertemperatuur
• Snelheidsstatistieken
• Draaiuren

iTC-systeem - modus
• Sportmodus
• ECO® modus

• Modus voor stapvoets 
varen  
(lage-snelheidsmodus)

• Snelheidsbegrenzer

GEWICHT 
Drooggewicht 407 kg

GARANTIE 
BRP biedt 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

FISHPROTM TROPHY 170
De meest geavanceerde waterscooter voor  
hengelsport op het water.

FishProTM Trophy 170
De meest geavanceerde 
waterscooter voor hengelsport 
op het water.
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Vistank met snelkoppeling
Vorm de LinQ koelbox voor vis in seconden om 
tot een vistank. De ingebouwde pomp voert 
voortdurend vers water in het reservoir, zodat je 
vangst of aas de hele dag blijft leven.  

Garmin† 7 inch gps en Fish Finder met 
touchscreen
Dit 7 inch touchscreen van Garmin met Fish Finder 
en gps heeft een transducer in de romp en mid-
CHIRP-sonar. Met token voor toegang tot gratis 
actuele regionale kaarten.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

7,8 inch kleurenscherm
Kleurenscherm met een ongelooflijke zichtbaarheid 
en nieuwe, verbeterde functies. Geschikt voor 
Bluetooth† en apps op je smartphone voor muziek, 
weer, navigatie enz. 

Modulaire draaistoel
Snel geïnstalleerd voor een unieke ervaring. Zowel 
de basis als de ruggensteun kunnen slim worden 
opgeborgen.  

FISHPROTM TROPHY 170

Rotax® 1630 ACETM – 170 motor
De Rotax® 1630 ACETM – 170 combineert massa’s 
vermogen met natuurlijke aanzuiging en zuinig 
verbruik, waardoor je nog langer spannende 
avonturen kunt beleven.

ST3 HullTM

Een innovatieve romp die de norm is voor 
bestuurbaarheid in woelig water, stabiliteit en 
offshore prestaties.

FishProTM Trophy 170
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ROTAX® MOTOR  1630 ACETM – 230

Inlaatsysteem Met compressor en externe intercooler

Cilinderinhoud 1.630 cc

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS)

Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR®*

Brandstoftype 95 octaan

Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control)

Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 
Displaytype 4,5 inch digitale display

Belangrijkste functies 
• Snelheidsmeter
• Toerenteller
• Klok

• VTSTM

• Brandstofautonomie
• Draaiuren

iTC-systeem - modus • Sportmodus 
• ECO® modus 

• Lage-snelheidsmodus 
• Snelheidsbegrenzer 

GEWICHT 
Drooggewicht 351 kg

GARANTIE 
BRP biedt 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

*Elektronische rem, neutraal en achteruit.

GTRTM 230
Toegankelijk vermogen  
en prestaties.

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN
• Rotax® 1630 ACETM – 230                  
• GTITM romp
• BRP Audio – Premium (optie)
• Variabel trimsysteem (VTSTM) 
• Grote bergruimte vooraan
• Waterdicht telefoonvak
• LinQ® bevestigingssysteem

 Millennium Yellow

2023 PERFORMANCE

CAPACITEIT 
Aantal personen   

Draagvermogen 272 kg

Inhoud brandstoftank 60 L

Handschoenenvak 8,8 L

Bergvak vooraan 152 L

Bergruimte – totaal 160,8 L

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot 
bumper) 331,8 cm

Breedte 125 cm

Hoogte 113,7 cm

ROMP  
Type GTITM romp

Materiaal PolytecTM Gen 2

OVERIGE UITRUSTING
• ErgolockTM touringzadel in twee 

delen
• Zadel met riem
• iBR – Intelligent Brake & Reverse
• RF D.E.S.S.TM sleutel
• Breedhoekspiegels

• Handgrepen met palmsteun
• Voetmatten
• Groot zwemplatform
• Sleepoog

GTRTM 230
Toegankelijk vermogen en 
prestaties.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

Rotax® 1630 ACETM – 230 motor
Deze krachtige motor is standaard voorzien van 
een compressor en externe intercooler. De motor 
is geoptimaliseerd voor gebruik met gewone 
brandstof, wat lagere brandstofkosten oplevert.

Zwemplatform met geïntegreerd  
LinQ systeem
Exclusief snelmontagesysteem op een groot 
zwemplatform waarmee accessoires voor 
opbergen makkelijk kunnen worden geïnstalleerd.

BRP Audio – Premium (optie)
Eerste door de fabrikant geïnstalleerde, echt 
waterdichte Bluetooth‡ audiosysteem in de sector.

GTITM romp
Deze gematigde V-vormige romp garandeert 
een stabiele, aangename rit in diverse situaties. 
Zelfzekere, voorspelbare besturing maar zeer 
speels wanneer je dat wilt.

Grote bergruimte vooraan
Maar liefst 151 L afgesloten bergruimte waar 
bestuurders hun spullen veilig in kunnen opbergen 
tijdens de rit.        

VTSTM (Variabel trimsysteem)
Met instellingen, geactiveerd via het stuur, 
zodat bestuurders de perfecte trim voor diverse 
omstandigheden kunnen vinden.

GTRTM 230

GTRTM 230
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*Elektronische rem, neutraal en achteruit.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Exclusief verkrijgbaar voor een beperkte tijd
• Rotax® 1630 ACETM – 300 motor
• T3-RTM romp
• Launch-control
• ErgolockTM R racezadel
• Hydraulische stuurdemper en aangepaste 

stuurkolom
• Dubbel gekantelde voetsteunen
• X-sponsons
• Tech-pakket: BRP Audio – premium systeem,  

7,8 inch kleurenscherm en USB poort
• Apex pakket: Koolstofvezel motorkap en 

spiegels. Exclusieve kleuren op handgrepen, 
matten, stiksels, logo’s, stickers. Bijpassend 
passagierszadel en voertuighoes inbegrepen

NIEUW - EXCLUSIVE EDITION

RXP®-X® RS APEX 300
De meest exclusieve krachtige waterscooter op het water.

2023 PERFORMANCE

 NIEUW Racing Green

CAPACITEIT 
Aantal personen   
Draagvermogen 182 kg
Inhoud brandstoftank 70 L
Handschoenenvak 9,7 L
Bergvak vooraan 143 L
Bergruimte – totaal 153,7 L

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot bumper) 331,8 cm
Breedte 125 cm
Hoogte 111 cm

ROMP  
Type T3-R HullTM

Materiaal Glasvezel

OVERIGE UITRUSTING
• iBR – Intelligent Brake & Reverse
• Uitgebreid VTSTM (Variabel 

trimsysteem)
• RF D.E.S.S.TM sleutel
• Waterdicht telefoonvak
• LinQ® bevestigingssysteem

• Breedhoekspiegels
• Ronde handgrepen
• Voetmatten
• Groot zwemplatform
• Skisleepoog

ROTAX® MOTOR  1630 ACETM – 300
Inlaatsysteem Met compressor en externe intercooler 
Cilinderinhoud 1.630 cc
Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS) 
Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR®* 
Brandstoftype Octaan 98
Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 
Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 
Displaytype Groot panoramisch 7,8 inch lcd-scherm

Belangrijkste functies 

• BRP Connect
• Muziek
• Weer
• Bluetooth- 

verbinding
• Snelheidsmeter 
• Toerenteller 

• Klok 
• VTSTM

• Brandstofverbruik 
• Brandstofautonomie
• Snelheidsstatistieken
• Draaiuren

iTC-systeem - modus
• Sportmodus
• ECO® modus
• Lage-snelheidsmodus

• Snelheidsbegrenzer
• Launch-control 

GEWICHT 
Drooggewicht 354 kg

GARANTIE 
BRP biedt 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

RXP®-X® RS Apex 300
De meest exclusieve krachtige 
waterscooter op het water.

NIEUW - EXCLUSIVE EDITION
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

RXP®-X® RS APEX 300

Rotax® 1630 ACETM – 300 motor
De Rotax 1630 ACE - 300 is de krachtigste Rotax 
motor ooit, die uiterst efficiënt is en de beste 
acceleratie in zijn klasse biedt.

ErgolockTM R systeem
Zadel met smal profiel en diepe knieruimtes en 
een revolutionair verstelbaar zadel waarmee 
bestuurders beter dan ooit op hun plaats blijven.

T3-R HullTM

Diep V-ontwerp dat zorgt voor ongeëvenaarde 
besturing en acceleratie en een nieuw niveau van 
controle bij hoge snelheden.

Exclusieve kenmerken Apex
De exclusieve kleurencombinatie voor de Apex 
omvat handgrepen, passagierszadel exclusieve 
Apex voertuighoes in bijpassende kleuren.

Hydraulische stuurdemper en aangepaste 
stuurkolom
Deze primeur in de sector zorgt voor nog meer 
controle door de bestuurder door input van het 
water te reduceren, voor een stabiel, voorspelbaar 
gevoel dat naar wens kan worden aangepast. De 
verstevigde stuurkolom is bestand tegen belasting 
door hoge prestaties. 

Koolstofvezel stijl 
Volledige koolstofvezel motorkap en spiegels. 
gecombineerd met premium logo’s, stickers en 
kleurencombinatie voor een adembenemende look 
die past bij zijn indrukwekkende prestaties.

RXP®-X® RS Apex 300
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*Elektronische rem, neutraal en achteruit.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax® 1630 ACETM – 300 motor
• T3-RTM romp
• Launch-control
• Ergolock TM R Racing zadel
• Laag racestuur
• Dubbel gekantelde voetsteunen
• X-sponsons
• Tech-pakket: BRP Audio – premium systeem en 

7,8 inch kleurenscherm (optie)

RXP®-X® RS 300
Compleet nieuwe, krachtige  
waterscooter voor races.

2023 PERFORMANCE

 Premium Triple Black

CAPACITEIT 
Aantal personen   

Draagvermogen 182 kg

Inhoud brandstoftank 70 L

Handschoenenvak 9,7 L

Bergvak vooraan 143 L

Bergruimte – totaal 153,7 L

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot 
bumper) 331,8 cm

Breedte 125 cm

Hoogte 111 cm

ROMP  
Type T3-R HullTM

Materiaal Glasvezel

OVERIGE UITRUSTING
• iBR – Intelligent Brake & Reverse
• Uitgebreid VTSTM (Variabel 

trimsysteem)
• RF D.E.S.S.TM sleutel
• Waterdicht telefoonvak
• LinQ® bevestigingssysteem

• Breedhoekspiegels
• Ronde handgrepen
• Voetmatten
• Groot zwemplatform
• Skisleepoog

ROTAX® MOTOR  1630 ACETM – 300

Inlaatsysteem Met compressor en externe intercooler 

Cilinderinhoud 1.630 cc

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS) 

Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR®* 

Brandstoftype Octaan 98 

Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 

Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 

Displaytype Groot panoramisch 7,8 inch lcd-scherm (met audio)
7,6 inch breed digitaal scherm (zonder audio)

Belangrijkste functies 

• BRP Connect (optie)
• Muziek (optie)
• Weer (optie)
• Bluetooth- 

verbinding (optie)
• Snelheidsmeter 
• Toerenteller 

• Klok 
• VTSTM

• Brandstofverbruik  
(optie met audio)

• Brandstofautonomie
• Snelheidsstatistieken
• Draaiuren

iTC-systeem - modus
• Sportmodus
• ECO® modus
• Lage-snelheidsmodus

• Snelheidsbegrenzer
• Launch-control 

GEWICHT 
Drooggewicht 354 kg

GARANTIE 
BRP biedt 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

 Millennium Yellow

RXP®-X® RS 300
Compleet nieuwe, krachtige 
waterscooter voor races.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

RXP®-X® RS 300

Rotax® 1630 ACETM – 300 motor
De Rotax 1630 ACE - 300 is de krachtigste  
Rotax motor ooit, die uiterst efficiënt is en de 
beste acceleratie in zijn klasse biedt.

ErgolockTM R systeem
Zadel met smal profiel en diepe knieruimtes en 
een revolutionair verstelbaar zadel waarmee 
bestuurders beter dan ooit op hun plaats blijven.

T3-R HullTM

Diep V-ontwerp dat zorgt voor ongeëvenaarde 
besturing en acceleratie en een nieuw niveau van 
controle bij hoge snelheden.

BRP Audio – Premium (optie)
Eerste door de fabrikant geïnstalleerde, echt 
waterdichte Bluetooth‡ audiosysteem in de sector.

7,8 inch kleurenscherm (optie)
Kleurenscherm met een ongelooflijke zichtbaarheid 
en nieuwe, verbeterde functies. Geschikt voor 
Bluetooth en apps op je smartphone voor muziek, 
weer, navigatie enz.

Grote bergruimte vooraan
Maar liefst 144 L afgesloten bergruimte waar 
bestuurders hun spullen veilig in kunnen opbergen 
tijdens de rit.

RXP®-X® RS 300
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 Premium Triple Black

*Elektronische rem, neutraal en achteruit. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax® 1630 ACETM – 300 motor
• ST3 HullTM

• Launch-control
• iDF - Intelligent Debris-Free pompsysteem
• Ergolock racezadel in twee delen
• Verstelbare stuurkolom
• Gekantelde voetsteunen over volledige lengte
• X-sponsons
• Tech-pakket (optie): BRP Audio – premium 

systeem en USB poort

2023 PERFORMANCE

 Millennium Yellow

ROTAX® MOTOR  1630 ACETM – 300

Inlaatsysteem Met compressor en externe intercooler 

Cilinderinhoud 1.630 cc

Koeling Gesloten koelsysteem (CLCS) 

Achteruitvaarsysteem Elektronisch iBR®* 

Brandstoftype 95 octaan 

Gassysteem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 

Uitlaatsysteem D-Sea-BeITM systeem

METER 

Displaytype 
Groot panoramisch 7,8 inch lcd-scherm
optie (met audio)
7,6 inch breed digitaal scherm (zonder audio)

Belangrijkste functies 

• BRP Connect
• Muziek
• Weer
• Bluetooth- 

verbinding
• Snelheidsmeter 
• Toerenteller 

• Klok 
• VTSTM

• Brandstofverbruik 
• Brandstofautonomie
• Snelheidsstatistieken
• Draaiuren

iTC-systeem - modus
• Sportmodus
• ECO® modus
• Lage-snelheidsmodus

• Snelheidsbegrenzer
• Launch-control 

GEWICHT 
Drooggewicht 376 kg

GARANTIE 
BRP biedt 2 jaar beperkte garantie op deze waterscooter. 

RXT®-X® RS 300
De ultieme offshore waterscooter.

CAPACITEIT 
Aantal personen   

Draagvermogen 272 kg

Inhoud brandstoftank 70 L

Handschoenenvak  2,9 L

Bergvak vooraan  96 L

Bergruimte – totaal 98,9 L

AFMETINGEN 
Lengte (bumper tot 
bumper) 345,1 cm 

Breedte 125,5 cm

Hoogte 114,7 cm

ROMP  
Type ST3 HullTM

Materiaal Glasvezel

OVERIGE UITRUSTING
• Zadel met riem
• iBR – Intelligent Brake & Reverse
• Uitgebreid VTSTM (Variabel 

trimsysteem)
• RF D.E.S.S.TM sleutel
• Waterdicht telefoonvak
• LinQ® bevestigingssysteem

• Kniebeschermers
• Breedhoekspiegels
• Handgrepen met palmsteun
• Voetmatten
• Groot zwemplatform
• Skisleepoog

RXT®-X® RS 300
Waterscooter voor ultieme 
prestaties op zee.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle 
productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene 
omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader van het beleid van 
voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp, kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige 
verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of diens dochterondernemingen. 

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

RXT®-X® RS 300

Rotax® 1630 ACETM – 300 motor
De Rotax 1630 ACE - 300 is de krachtigste Rotax 
motor ooit, die uiterst efficiënt is en de beste 
acceleratie in zijn klasse biedt.

7,8 inch kleurenscherm
Kleurenscherm met een ongelooflijke zichtbaarheid 
en nieuwe, verbeterde functies. Geschikt voor 
Bluetooth† en apps op je smartphone voor muziek, 
weer, navigatie enz. 

ErgolockTM systeem
Zadel met smal profiel en diepe knieruimtes, wat 
voor een natuurlijke zithouding zorgt, met gebruik 
van het onderlichaam om zich beter vast te houden 
aan de waterscooter voor meer controle.

iDF - Intelligent Debris-Free 
pompsysteem 
Met dit innovatieve systeem, dat een primeur is in 
de sector, kun je je pomp vrijmaken van onkruid en 
vuil via de intuïtieve bediening op het stuur. 

BRP Audio–Premium
Eerste door de fabrikant geïnstalleerde, echt 
waterdichte Bluetooth‡ audiosysteem in de sector.

ST3 HullTM

Een innovatieve romp die de norm is voor 
bestuurbaarheid in woelig water stabiliteit en 
offshore prestaties.

RXT®-X® RS 300
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ADVENTURE REC LITE RECREATION

EXPLORER PRO® SPARK® SPARK® TRIXXTM GTITM GTITM SE 

De ultieme metgezel 
voor elk avontuur. Ongeëvenaard plezier. Speelse trucjes. Stijl, stabiliteit en 

serieus wat plezier.

Meer gebruiksgemak 
en comfort voor 

dagenlang plezier 
voor het hele gezin.

MODELLEN Explorer Pro® 170

Spark® 
2-zitter 

Rotax® 900 
ACETM – 60

Spark® 
2-zitter 

Rotax® 900 
ACETM – 90

Spark® 
3-zitter 

Rotax® 900 
ACETM – 90

Spark® TrixxTM 
2-zitter

Spark® TrixxTM 
3-zitter GTITM 130 GTITM SE 170

KLEUREN

NIEUW Iceland Grey NIEUW Manta Green & Wit

NIEUW Manta Green 

Dazzling Blue

Wit & Reef Blue NIEUW Ice Metal en Neon 
Mint

Belangrijkste kenmerken

• Rotax® 1630 ACETM – 170
• ST3 HullTM

• Tech-pakket: BRP Audio – 
Premium systeem, 7,8 inch 
kleurenscherm en USB-
poort (optie)

• iDF - Intelligent Debris-
Free pompsysteem

• Garmin† 7 inch gps en Fish 
Finder met touchscreen

• Touring windscherm
• Voorbumper voor zwaar 

gebruik
• Verstelbare stuurverhoger
• Explorer touringzadel met 

kniesteunen
• Gunwale voetsteunen
• LinQ® multi-bagagerek
• Verlengstuk achterdek 

met tweede LinQ 
bevestigingssysteem

• LinQ Explorer tas

• Rotax® 900 ACETM – 60/90
• Spark® romp  
• Licht en speels platform
• Kan gesleept worden met de meeste 

middelgrote auto’s
• Max. 3 passagiers
• Convenience Plus pakket (alleen 

optie bij modellen van 90 pk): 
iBR® - Intelligent Brake & Reverse, 
draagbaar audiosysteem van 
BRP (alleen optie bij 3-zitter), kit 
voor bergvak vooraan, opstap, RF 
D.E.S.S.TM sleutel*

• Rotax® 900 ACETM – 90 
• Spark® romp 
• Licht en speels platform
• Kan gesleept worden met 

de meeste middelgrote 
auto’s

• Max. 3 passagiers
• TRIXXTM pakket: 

Draagbaar audiosysteem 
van BRP (optie), stuur met 
verstelbare stuurverhoger, 
iBR® – Intelligent Brake 
& Reverse, VTSTM 
(variabel trimsysteem) 
met uitgebreid bereik, 
voetsteunen, exclusieve 
kleuren

• Rotax® 1630 ACETM – 130
• GTITM romp 
• iBR® – Intelligent Brake & 

Reverse
• Groot zwemplatform met 

LinQ® bevestigingssysteem
• ErgolockTM zadel in twee 

delen
• Grote bergruimte vooraan
• Waterdicht telefoonvak

• Rotax® 1630 ACETM – 170
• GTITM romp 
• Tech-pakket: BRP 

Audio – Premium systeem 
en iDF - Intelligent 
Debris-Free pompsysteem 
(optie)

• iBR® – Intelligent Brake & 
Reverse

• Variabel trimsysteem 
(VTSTM)

• Lage-snelheidsmodus / 
snelheidsbegrenzer

• Opstapladder

Capaciteit

ZITPLAATSEN 3 2 2 3 2 3 3 3

GEWICHT 272 kg 160 kg 160 kg 205 kg 160 kg 205 kg 272 kg 272 kg

BRANDSTOF 70 L 30 L 30 L 60 L 60 L

TOTALE 
BERGRUIMTE 198,9 L 27 L 

(accessoire) 27 L (optie) 27 L (accessoire) 152,8 L 152,8 L

Rotax motor

ROTAX® 
MOTOR 1630 ACE™ – 170 900 ACE™ 

– 60 900 ACE™ – 90 900 ACE™ – 90 1630 ACE™ – 130 1630 ACE™ – 170

INLAATSYSTEEM Natuurlijke aanzuiging Natuurlijke aanzuiging Natuurlijke aanzuiging Natuurlijke aanzuiging Natuurlijke aanzuiging

CILINDERINHOUD 1.630 cc 899 cc 899 cc 1.630 cc 1.630 cc

ACHTERUIT-
VAARSYSTEEM Elektronische iBR®

Kit voor 
handmatige 

achteruit 
(accessoire)

Elektronische iBR® (optie) Elektronische iBR® Elektronische iBR® Elektronische iBR®

BRAND-
STOFTYPE 95 octaan 95 octaan 95 octaan 95 octaan 95 octaan

Vergelijkende tabel
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TOW SPORTS TOURING

WAKETM WAKETM PRO  GTXTM PRO GTXTM GTXTM LIMITED

Voor maximaal plezier 
op het water.

Stabiliteit, vermogen 
en muziek voor 

watersport zoals de 
beste. 

Model voor verhuur. Comfort, controle en 
vermogen in stijl.

De norm voor touring 
en prestaties van 

topkwaliteit.

MODELLEN WakeTM 170 WakeTM Pro 230 GTXTM Pro 130 GTXTM 170 GTXTM 230 GTXTM Limited 300

KLEUREN

Neo Mint Neo Mint Wit & Reef Blue Eclipse Black & Orange Crush 

NIEUW Blue Abyss

Premium Metallic Sage

Belangrijkste kenmerken

• Rotax® 1630 ACETM – 170
• GTITM romp
• Tech-pakket: BRP Audio – 

Premium systeem en iDF - 
Intelligent Debris-Free 
pompsysteem (optie)

• iBR® – Intelligent Brake & 
Reverse

• Grote bergruimte vooraan
• Waterdicht telefoonvak
• Opstapladder
• Wake pakket: LinQ® 

intrekbare skipaal, 
skimodus gebaseerd op 
snelheid, verwijderbaar 
wakeboardrek, Wake 
stickersets

• Rotax® 1630 ACETM – 230
• ST3 HullTM

• Tech-pakket: BRP Audio – 
Premium systeem, 7,8 inch 
kleurenscherm en USB-
poort

• iDF – Intelligent 
Debris-Free pompsysteem

• iBR® – Intelligent Brake & 
Reverse

• Waterdicht telefoonvak
• Rechtstreeks toegankelijke 

bergruimte vooraan
• Opstapladder
• Wake pakket: LinQ® 

intrekbare skipaal, 
skimodus gebaseerd op 
snelheid, verwijderbaar 
wakeboardrek, Wake 
stickersets

• Rotax® 1630 ACETM – 130
• ST3 HullTM

• iBR® – Intelligent Brake & 
Reverse (optie)

• LinQ® bevestigingssysteem
• Inhoud brandstoftank 70 L
• Opstapladder
• Rechtstreeks toegankelijke 

bergruimte vooraan
• Waterdicht telefoonvak
• Onderdelen voor zwaar 

gebruik: kabelboom, 
handgrepen, zadel, 
slijtring, aandrijfas en 
impeller

• Rotax® 1630 ACETM – 170/230
• ST3 HullTM  
• iDF – Intelligent Debris-Free 

pompsysteem (optie op 230)
• BRP Audio – Premium systeem 

(optie op 230)
• iBR® – Intelligent Brake & Reverse
• VTSTM – Variabel trimsysteem
• LinQ® bevestigingssysteem
• Opstapladder
• Rechtstreeks toegankelijke 

bergruimte vooraan
• Waterdicht telefoonvak

• Rotax® 1630 ACETM – 300
• ST3 HullTM

• Tech-pakket: BRP Audio – 
Premium systeem, 7,8 inch 
kleurenscherm en USB-
poort

• iDF – Intelligent 
Debris-Free pompsysteem

• Rechtstreeks toegankelijke 
bergruimte vooraan

• Limited pakket: USB-
poort, waterscooterhoes, 
organizer voor bergruimte, 
kniebeschermers, 
exclusieve kleuren en meer

Capaciteit

ZITPLAATSEN 3 3 3 3 3

GEWICHT 272 kg 272 kg 272 kg 272 kg 272 kg

BRANDSTOF 60 L 70 L 70 L 70 L 70 L

TOTALE 
BERGRUIMTE 152,8 L 98,9 L 98,9 L 98,9 L 98,9 L

Rotax motor
ROTAX® 
MOTOR 1630 ACE™ – 170 1630 ACE™ – 230 1630 ACE™ – 130 1630 ACE™ – 170 1630 ACE™ – 230 1630 ACE™ – 300

INLAATSYSTEEM Natuurlijke aanzuiging Met compressor en externe 
intercooler Natuurlijke aanzuiging Natuurlijke 

aanzuiging

Met compressor 
en externe 
intercooler

Met compressor en externe 
intercooler

CILINDERINHOUD 1.630 cc 1.630 cc 1.630 cc 1.630 cc 1.630 cc

ACHTERUIT-
VAARSYSTEEM Elektronische iBR® Elektronische iBR® Elektronische iBR®* (optie) Elektronische iBR® Elektronische iBR®

BRAND-
STOFTYPE 95 octaan 95 octaan 95 octaan 95 octaan 98 octaan
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Vergelijkende tabel
SPORT FISHING PERFORMANCE

FishProTM GTRTM RXP®-X® RS RXP®-X® RS APEX RXT®-X® RS

Toegankelijk, 
veelzijdig en 
gewoon leuk.

De originele 
innovatie. Voor 
een nieuwe kijk 

op hengelen.

De meest 
geavanceerde 
waterscooter 

voor 
hengelsport op 

het water.

Toegankelijk 
vermogen en 

prestaties.

Compleet 
nieuwe, 

krachtige 
waterscooter 

voor races.

De meest exclusieve 
krachtige 

waterscooter op het 
water.

Waterscooter 
voor ultieme 
prestaties op 

zee.

MODELLEN FishProTM Scout 130 FishProTM Sport 170 FishProTM Trophy 170 GTRTM 230 RXP®-X® RS 300 RXP®-X® RS APEX 300 RXT®-X® RS 300

KLEUREN

Wit & Gulfstream 
Blue 

Wit & Gulfstream 
Blue 

Shark Grey & Orange 
Crush Millennium Yellow 

Premium Triple Black

Millennium Yellow

NIEUW Racing Green 

Premium Triple Black

 Millennium Yellow

Belangrijkste kenmerken

• Rotax® 1630 ACETM 
– 130

• GTITM romp
• iDF – Intelligent 

Debris-Free 
pompsysteem

• Garmin† 6 inch gps 
en Fish Finder

• Modus voor 
stapvoets varen 
(lage-
snelheidsmodus)

• 3 hengelhouders
• LinQ® koeler voor 

vis (51 L)
• 2 LinQ voorste 

steunen
• Bekerhouder
• Organizer deksel 

bergvak vooraan

• Rotax® 1630 ACETM 
– 170

• ST3 HullTM

• iDF – Intelligent 
Debris-Free 
pompsysteem

• Garmin† 6 inch gps 
en Fish Finder

• BRP Audio 
– Premium systeem 
(optie)

• 5 hengelhouders
• Verlengstuk 

achterdek met 
LinQ®

• LinQ koeler voor vis 
(51 L)

• Gekantelde 
Gunwale 
voetsteunen

• Rechtstreeks 
toegankelijke 
bergruimte 
vooraan met 
organizer voor 
bergvak

• Rotax® 1630 ACETM 
– 170

• ST3 HullTM

• iDF – Intelligent 
Debris-Free 
pompsysteem

• Garmin† 7 inch gps 
en Fish Finder met 
touchscreen

• Geavanceerd 
batterijsysteem

• Modulaire 
draaistoel

• Verlengstuk 
achterdek met 
LinQ®

• Vistank met 
snelkoppeling

• LinQ koeler voor vis 
(51 L)

• Ankersysteem
• Tech-pakket: BRP 

Audio – Premium 
systeem, 7,8 inch 
kleurenscherm en 
USB-poort

• Rotax® 1630 ACETM 
– 230

• GTITM romp
• BRP Audio 

– Premium systeem 
(optie)

• Variabel 
trimsysteem 
(VTSTM) 

• Grote bergruimte 
vooraan

• Waterdicht 
telefoonvak

• LinQ® bevestigings-
systeem

• Rotax® 1630 ACETM 
– 300 motor

• T3-RTM romp
• Launch-control
• ErgolockTM R 

racezadel
• Laag racestuur
• Dubbel gekantelde 

voetsteunen
• X-sponsons
• Tech-pakket: BRP 

Audio – premium 
systeem en 7,8 inch 
kleurenscherm 
(optie)

• Exclusief verkrijgbaar 
via certificaat van 
voorverkoop gedurende 
een beperkte periode

• Rotax® 1630 ACETM – 300 
motor

• T3-RTM romp
• Launch-control
• ErgolockTM R racezadel
• Hydraulische 

stuurdemper en 
aangepaste stuurkolom

• Dubbel gekantelde 
voetsteunen

• X-sponsons
• Tech-pakket: BRP Audio 

– Premium systeem, 
7,8 inch kleurenscherm 
en USB-poort

• Apex pakket: 
Koolstofvezel motorkap 
en spiegels. Exclusieve 
kleuren op handgrepen, 
matten, stiksels, logo’s, 
stickers. Bijpassend 
passagierszadel en 
voertuighoes inbegrepen

• Rotax® 1630 ACETM 
– 300 motor

• ST3 HullTM

• Launch-control
• iDF – Intelligent 

Debris-Free 
pompsysteem

• Ergolock racezadel 
in twee delen

• Verstelbare 
stuurkolom

• Gekantelde 
voetsteunen over 
volledige lengte

• X-sponsons
• Tech-pakket: BRP 

Audio – Premium 
systeem, 7,8 inch 
kleurenscherm en 
USB-poort

Capaciteit

ZITPLAATSEN 3 3 3 3 2 2 3
GEWICHT 272 kg 272 kg 272 kg 272 kg 182 kg 182 kg 272 kg

BRANDSTOF 60 L 70 L 70 L 60 L 70 L 70 L 70 L
TOTALE 

BERGRUIMTE 160,8 L 149,9 L 149,9 L 160,8 L 153,7 L 153,7 L 98,9 L

Rotax motor

ROTAX® 
MOTOR 1630 ACE™ – 130 1630 ACE™ – 170 1630 ACE™ – 170 1630 ACE™ – 230 1630 ACE™ – 300 1630 ACE™ – 300 1630 ACE™ – 300

INLAATSYSTEEM Natuurlijke 
aanzuiging

Natuurlijke 
aanzuiging

Natuurlijke 
aanzuiging

Met compressor en 
externe intercooler

Met compressor en 
externe intercooler

Met compressor en 
externe intercooler

Met compressor en 
externe intercooler

CILINDERINHOUD 1.630 cc 1.630 cc 1.630 cc 1.630 cc 1.630 cc 1.630 cc 1.630 cc
ACHTERUIT-

VAARSYSTEEM Elektronische iBR® Elektronische iBR® Elektronische iBR® Elektronische iBR® Elektronische iBR® Elektronische iBR® Elektronische iBR®

BRAND-
STOFTYPE 95 octaan 95 octaan 95 octaan 95 octaan 98 octaan 98 octaan 98 octaan
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Accessoires



Beperkte garantie op accessoires van Sea-Doo*

1 jaar op accessoires van BRP
*Gekocht bij een erkende BRP dealer/distributeur of een door BRP erkende online winkel. Tenzij anderszins vermeld of bij wet vereist. Overige uitsluitingen kunnen van toepassing 
zijn. Zie complete beperkte garantie of neem contact op met je erkende Sea-Doo dealer. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op in de fabriek geïnstalleerde accessoires.

Accessoires
45 Essentiële pakketten

46 Lifestyle pakketten

48 LinQ accessoires

52 Tassen en opbergruimte 

53 Accessoires voor watersport

54 Opstap en ladder

55 Bedieningselementen en handgrepen

57 Technische accessoires

58 Elektronica en elektrotechniek

62 Accessoires voor carrosserie

63 Afmeren

65 Essentiële uitrusting

66 Hoezen

68 Trailers
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Essentiële pakketten
ST

A
RT

ER

G
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P

Onderdeelnummers kunnen variëren op basis van het voertuigmodel.

SKU NAAM PAGINA

295100330 Set met veiligheidsuitrusting p. 65

295100631 Registratieset zwart p. 65

295101014 Hoes p. 66

285980 / 285981 Sea-Doo Freedom reddingsvest p. 85

286808 Neopreen short p. 93

SKU NAAM PAGINA

269502121 Waterdichte tas – 10 L p. 52

295100814 Uitneembare organizer voor opbergbak p. 52

295100862 Organizer voor deksel p. 52

295100965 Sea-Doo koeltas p. 52

SKU NAAM PAGINA

295100750 Inklapbaar anker p. 64

295100851 Doklijn p. 64

295100418 Klik-stootkussens p. 63

295100944 Installatiekit voor klik-stootkussens p. 64

278003401 RF programmeerbare D.E.S.S.TM sleutel p. 59

295100901 Opberghoes voor alle weersomstandigheden p. 66

295100885 Speed Tie p. 64

9779251 / 9779400 XPS olieverversingspakket p. 75

454665 Performance rashguard met lange mouwen p. 95

454478 Adventure hoed met brede rand p. 97
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Lifestyle pakketten

Onderdeelnummers kunnen variëren op basis van het voertuigmodel.
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E

SKU NAAM PAGINA

295100909 LinQ intrekbare skipaal p. 53

295100838 Wakeboardrek p. 53

295100662 Shock Tube p. 54

715007112 LinQ modulaire laadbak 20 L p. 48

295100869 Opstapladder p. 54

SKU NAAM PAGINA

295100950 LinQ stapelbare brandstofhouder p. 48

295100746 Stuur met verstelbare stuurverhoger p. 55

295100847 Pro-Series sponsonkit p. 73

295100845 Inlaatrooster bovenaan p. 73

295100846 Afdichtingskit pomp p. 73

295100875 Treeplanksteunen p. 62

295100810 Ergolock kniebeschermers p. 62
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Onderdeelnummers kunnen variëren op basis van het voertuigmodel.

H
EN

G
EL

SP
O

RT
A
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SKU NAAM PAGINA

269801151 LinQ koeler van 51 L p. 50

295101033 Verlengstuk voor LinQ koeler van 51 L p. 50

295101057 Garmin† ECHOMAP™ UHD 72sv gps p. 58

295100972 Garmin† GT15M-IH transducer p. 58

295100991 Kabelset tweede accu p. 59

295100793 Gekantelde Gunwale voetsteunen p. 62

295100948 LinQ voorste steun (links) p. 50

295100949 LinQ voorste steun (rechts) p. 50

295100795 LinQ hengelhouder p. 50

295100935 LinQ bekerhouder p. 50

715005494 LinQ modulaire laadbak 10 L p. 48

219401110 Thermisch inzetstuk voor LinQ modulaire laadbak (10 L) p. 49

SKU NAAM PAGINA

295101015 LinQ multi-bagagerek p. 49

295101034 LinQ basis installatiekit p. 51

295100950 LinQ stapelbare brandstofhouder p. 48

295101009 LinQ basis installatiekit p. 51

295100812 Verwarmde handgrepen p. 56

860202478 LinQ slot - Pakket van 2 met 4 sleutels p. 51

715005494 LinQ modulaire laadbak 10 L p. 48

715007112 LinQ modulaire laadbak 20 L p. 48

219401110 Thermisch inzetstuk voor LinQ modulaire laadbak (10 L) p. 49

715008110 LinQ tas p. 48

295100948 LinQ voorste steun (links) p. 50

295100949 LinQ voorste steun (rechts) p. 50

295100935 LinQ bekerhouder p. 50

295100698 LinQ koeler van 16 L p. 49

295100835 Organizer voor opbergbak p. 52

295100711 BRP Audio-Premium systeem p. 57
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LinQ accessoires
LinQ stapelbare 
brandstofhouder - 15 L Modellen met LinQ basiskit 295100950

• Snel en makkelijk veilig te installeren met het LinQ 
systeem voor accessoires.

• Trechter ontworpen om gemakkelijk te gieten.
• Inhoud 14,5 L.
• Extra bergruimte door de LinQ tas (715008110) te 

stapelen.

• Voorbereid voor gebruik met zout water.

Opmerkingen: LinQ basis installatiekit is vereist voor installatie 
van LinQ accessoires indien niet standaard op de waterscooter.
Brandstofhouders kunnen niet worden gestapeld. Om LinQ tas 
te stapelen is LinQ basis installatiekit (295101009) vereist.

LinQ tas Modellen met LinQ basiskit 715008110

• Volledig waterdicht ontwerp beschermt je 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.

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

LinQ modulaire laadbak 
10 L Modellen met LinQ basiskit 715005494

• 10 L modulaire opbergruimte in een bak met harde 
zijkanten. 

• Constructie voor zwaar gebruik met weerbestendig 
hermetisch afgesloten deksel. 

• Stapelbaar met een enkele LinQ tas of 
extra modulaire bakken voor de perfecte 
opbergoplossing. 

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

LinQ modulaire laadbak 
20 L Modellen met LinQ basiskit 715007112

• 20 L modulaire opbergruimte in een bak met harde 
zijkanten. 

• Constructie voor zwaar gebruik met weerbestendig 
hermetisch afgesloten deksel. 

• Stapelbaar met een enkele LinQ tas of 
extra modulaire bakken voor de perfecte 
opbergoplossing. 

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

LinQ modulaire laadbak 
30 L Modellen met LinQ basiskit 715006830

• 30 L modulaire opbergruimte in een bak met harde 
zijkanten. 

• Constructie voor zwaar gebruik met weerbestendig 
hermetisch afgesloten deksel. 

• Stapelbaar met een enkele LinQ tas of 
extra modulaire bakken voor de perfecte 
opbergoplossing. 

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

Rubberen reservedop voor LinQ brandstofhouder 295100791

Reservedop en -spuitstuk voor LinQ brandstofhouder
(Niet afgebeeld) 860202529
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Thermisch inzetstuk voor LinQ modulaire laadbak 10 L 219401110

• Geïsoleerde voering.
• Past uitstekend in de LinQ modulaire bak (10 L).
• Geschikt voor vijf blikjes van 473 ml of zes blikjes van 

355 ml.

LinQ multi-bagagerek 
GTX, RXT-X, Wake Pro (vanaf 2018) / GTI, GTI SE, GTR, Wake (vanaf 
2020) / RXP-X (vanaf 2021) / FishPro Scout, FishPro Sport 295101015

• Voegt tot 3 keer meer beschikbare LinQ accessoires 
toe aan je waterscooter. 

• Maakt diverse opstellingen van LinQ accessoires 
mogelijk. 

• Biedt meer ligruimte of een groter werpplatform en 
zorgt voor gemakkelijker opstappen. 

• Maakt gebruik van het LinQ bevestigingssysteem 
voor snelle, makkelijke installatie. 

• Twee LinQ basis installatiekits inbegrepen. Extra 
basis installatiekits (295101034) afzonderlijk 
verkocht.

• Standaard op Explorer Pro.
• Specifieke hardware vereist voor installatie op 

bepaalde modellen. Moet door een erkende BRP 
dealer geïnstalleerd worden.

LinQ koeler van 16 L Modellen met LinQ basiskit 295100698

• Veilig, makkelijk te installeren, via LinQ gemonteerde 
koeler.

• Schuimisolatie van topkwaliteit bewaart ijs tot vijf 
dagen lang.

• Gevormd door middel van rotatiegieten, voor 
uitzonderlijke stevigheid en duurzaamheid.

• Verzegeld deksel voor lucht- en waterdichte 
sluiting. 

• Sloten voor zwaar gebruik met T-vormige 
handgreep bestand tegen omgevingen met zout 
water.

• Bevestigingen voorbereid voor gebruik met zout 
water.

Opmerkingen: Kan niet op de LinQ stapelbare brandstofhou-
der worden gemonteerd.
LinQ basis installatiekit is vereist voor installatie van LinQ 
accessoires indien niet standaard op de waterscooter.

NIEUW LinQ zadeltas 
GTI, GTI SE, GTX, GTX Limited, Explorer Pro, GTR, RXT-X, RXP-X, 
Wake, Wake Pro, FishPro Scout, FishPro Sport, FishPro Trophy 295101073

• 20 L uv-bestendige bergruimte.
• Wordt handig bevestigd achter het passagierszadel 

voor maximale ruimte op het achterdek.
• Wordt in enkele seconden en zonder gereedschap 

geïnstalleerd met het LinQ systeem voor 
accessoires.

• Twee hoofdvakken voor organisatie met drie 
openingen met rits.

• Zijzak aan buitenkant voor snelle toegang tot kleine 
spullen.

• Niet compatibel met LinQ multi-bagagerek.

NIEUW LinQ Explorer tas Voertuig uitgerust met LinQ multi-bagagerek 295101016

• 100 L waterdichte bergruimte.
• Wordt in enkele seconden en zonder gereedschap 

geïnstalleerd met het LinQ systeem voor 
accessoires.

• Vak voor specifieke spullen voor op het water, zoals 
registratiebewijs, vaarbewijs, verzekering enz.

• Exclusieve bergruimte voor D.E.S.S. sleutel.
• Zak aan buitenkant voor snelle toegang, voor kleine 

spullen zoals sleutels en portefeuilles.

• Wordt omgevormd tot rugzak wanneer je afstapt.
• Inklapbaar indien niet volledig vol, met riemen aan 

beide zijden.
• LinQ multi-bagagerek vereist voor installatie.
• Standaard op Explorer Pro.

NIEUW Verlengstuk 
achterdek met LinQ GTX, GTX Limited, RXT-X, Wake Pro 295101026

• Breid het plezier nog 29 cm uit over de staart, met 
ruimte voor extra opbergmogelijkheden.

• Inclusief zes LinQ bevestigingspunten om LinQ 
accessoires makkelijk te installeren en kan worden 
opgeborgen wanneer niet in gebruik.

• Drie mogelijke opstellingen: midden, links en/of 
rechts.

• Voor vlottere toegang tot het water voor zwemmen 
en watersport of meer ruimte voor wakeboard, om 
te chillen, te hengelen enz.

• Compatibel met de ladder.
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LinQ hengelhouder Past op LinQ voorste steunen en LinQ koelers van 51 L 295100795

• Om je hengels veilig naar je favoriete hengellocaties 
te transporteren of voor sleephengelen.

• 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 LinQ voorste steunen. 

• 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.

LinQ voorste steun
RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (vanaf 2018), FishPro (2019-2021), 
Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy

295100948 Links
295100949 Rechts

• Om vooraan gemonteerde LinQ hengelhouder 
(295100795) of LinQ bekerhouder (295100935) 
(afzonderlijk verkocht) te installeren.

• Vlotte toegang tot drankjes of hengel tijdens 
sleephengelen zonder de bestuurder te hinderen. 

LinQ voorste steun GTI, GTI SE, GTR, Wake (vanaf 2020), FishPro Scout
295101039 Links
295101040 Rechts

• Om vooraan gemonteerde LinQ hengelhouder 
(295100795) of LinQ bekerhouder (295100935) 
(afzonderlijk verkocht) te installeren.

• Vlotte toegang tot drankjes of hengel tijdens 
sleephengelen zonder de bestuurder te hinderen. 

LinQ bekerhouder 295100935

• 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 LinQ voorste steunen.

• Installatie zonder gereedschap.

LinQ koeler van 51 L 
(dubbele vergrendeling)

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (vanaf 2018) / RXP-X 
(vanaf 2021) / GTI, GTI SE, GTR, Wake (vanaf 2020), Explorer Pro 269801151

• 51 L geïsoleerd, waterbestendig laadvermogen.
• Uitzonderlijke stevigheid en duurzaamheid met 

schuimrubberen isolatie van topkwaliteit voor 
optimaal behoud van ijs.

• Hermetisch afgesloten deksel houdt hitte en water 
buiten.

• Extern opbergvak voor zwaar gebruik voegt extra 
ruimte toe voor essentiële spullen die niet gekoeld 
hoeven te worden, zoals aas, dobbers, haken, 
gereedschap en meer.

• Bovenkant voorzien van verzonken werkblad met 
antislip-oppervlak, perfect om haken van aas te 
voorzien, en inclusief ingegoten meetlat om jouw 
visvangst snel te meten.

• Twee afvoerpluggen om het water snel af te voeren.

• Sloten voor zwaar gebruik met T-vormige 
handgreep zijn duurzaam en bestand tegen 
omgevingen met zout water.

• Voorgevormde sleuven aan beide zijden voor 
eenvoudige plaatsing van hengelhouders of 
bekerhouders.

• Gekantelde sleuven voor sleephengelen voor de 
perfecte opstelling met verschillende vislijnen indien 
toegestaan door regelgeving.

• Verlengstuk voor LinQ koeler van 51 L (295101033) 
kan bovenop worden toegevoegd voor meer 
opbergruimte.

Opmerking: LinQ kit met ankerbasissen met vergrendeling 
(295100858) is vereist voor installatie op modellen van 2018 en 
sommige modellen van 2019.
Als je 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.

Verlengstuk voor LinQ 
koeler van 51 L 
(Dubbele vergrendeling) LinQ koeler van 51 L (dubbele vergrendeling) (269801151) 295101033

• Voegt 20 L extra bergruimte toe aan je bestaande 
koeler van 51 L. 

• Volledig geïsoleerd en eenvoudig te installeren. 
• Ideaal om bijvoorbeeld je lunch te scheiden van je 

visvangst of voor een apart bakje met aas.

• LinQ koeler van 51 L (dubbele vergrendeling) 
(269801151) vereist voor installatie.
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LinQ basis installatiekit
GTI, GTS, GTR (2011-2019) / GTR-X (2017-2019) / RXP (2012-2020) 
GTX (2016-2017) / RXT-X (2016-2017)

295100803
295100842

(295100803 afgebeeld)

• Hiermee kun je via LinQ gemonteerde accessoires 
op je Sea-Doo waterscooter installeren, voor meer 
opbergmogelijkheden en meer tijd doorbrengen op 
het water.

• Hiermee is installatie van LinQ accessoires 
achteraan op je waterscooter mogelijk.

• Niet compatibel met de LinQ koeler van 51 L.
• Inclusief 2 LinQ basissen en onderdelen voor 

installatie.
• Als je waterscooter niet is uitgerust met een ladder, 

is het raadzaam er een toe te voegen om aan boord 
te klimmen.

Opmerking: Niet compatibel met Speed Tie achteraan.

LinQ basis installatiekit
Spark 2-zitter
Spark 3-zitter*

295100883
295100802

(295100883 afgebeeld)

• Hiermee kun je via LinQ gemonteerde accessoires 
op je Sea-Doo waterscooter installeren, voor meer 
opbergmogelijkheden en meer tijd doorbrengen op 
het water.

• Hiermee kun je LinQ accessoires achteraan op je 
waterscooter installeren.

• Niet compatibel met de LinQ koeler van 51 L.
• Inclusief 2 LinQ basissen en onderdelen voor 

installatie.
• Als je waterscooter niet is uitgerust met een ladder, 

is het raadzaam er een toe te voegen om aan boord 
te klimmen.

*Niet compatibel met Tow Pro (295100605).

LinQ basis installatiekit Past op LinQ stapelbare brandstofhouder 295101009

• Met LinQ basiskit kunnen specifieke Sea-Doo LinQ 
accessoires op de LinQ stapelbare brandstofhouder 
(295100950) worden gestapeld. 

• Inclusief 2 LinQ basissen en onderdelen voorbereid 
voor zeewater voor snelle installatie.

LinQ slot Geschikt voor de meeste LinQ accessoires

860201968 Pakket van 1 met 2 
sleutels
860202478 Pakket van 2 met 4 
sleutels

• Eenvoudige manier om de meeste LinQ accessoires 
te vergrendelen op jouw waterscooter. 

• Hoes voor slot beschermt het slot tegen weer en 
wind. Corrosiebestendig. 

• Niet compatibel met LinQ koeler van 16 L, LinQ 
intrekbare skipaal en LinQ bak.

LinQ basis installatiekit Past op LinQ multi-bagagerek 295101034

• Met LinQ basiskit kunnen maximaal drie Sea-Doo 
LinQ accessoires tegelijk op het LinQ multi-
bagagerek worden geplaatst. 

• Inclusief 2 LinQ basissen en onderdelen voorbereid 
voor zeewater voor snelle installatie.

Aangepaste LinQ kit met 
ankerbasissen 
(Niet afgebeeld)

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited en Wake Pro (2018 en sommige van 
2019) 295100858

• 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.

• Vervangt standaard LinQ basissen.
• Standaard op alle voertuigen met LinQ (vanaf 

fabriek geïnstalleerd) vanaf 2020.

Kit met LinQ bevestigingsmiddelen voorbereid voor zeewater 295100751

• Essentiële upgrade voor LinQ tassen bij gebruik op 
een waterscooter in zeewater.

• Inclusief roestvrijstalen LinQ bevestigingsmiddelen 
om je LinQ volledig corrosiebestendig te maken.

• Snel en eenvoudig te installeren.
• Niet vereist voor installatie van de LinQ koelers, 

LinQ tas en LinQ box.
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Tassen en opbergruimte 

Sea-Doo koeltas van 14 L 
GTI, GTI SE, GTR, Wake 170 (vanaf 2020) / GTX, GTX Limited, 
RXT-X, Wake Pro (vanaf 2018) / Alle FishPro modellen (vanaf 2019), 
Explorer Pro 295100965

• 14 L thermisch geïsoleerde opbergruimte met 
wanden van soepel materiaal. 

• Waterdichte, hermetisch afgesloten constructie.
• Magnetische opening bovenaan voor snelle toegang 

en goede afdichting wanneer gesloten.
• Kan ijs 2 dagen lang bewaren. 

• Stevig buitenmateriaal voor duurzaamheid met een 
moderne look.

• Draaggrepen en afneembare riemen voor makkelijk 
transport van en naar het water.

• Buitenzak voor identificatiedocumenten.
• Afmetingen: L 35 cm x B 31 cm x H 22,5 cm.

Uitneembare organizer 
voor opbergbak

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (vanaf 2018) / FishPro (2019-2021), 
Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
GTI, GTI SE, GTR en Wake 170 (vanaf 2020) / RXP-X (vanaf 2021) / 
FishPro Scout

295100732
 295100814

• Ademende organizer voor de opbergbak vooraan, 
gemaakt van kwalitatief synthetisch netgaas met 
premium beschermlaag.

• Perfect om natte kleding op te bergen apart van 
de rest van je spullen of om spullen naar/van de 
waterscooter te transporteren.

• Draaggreep en eenvoudige opbergruimte op of 
naast de waterscooter.

• 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).

Organizer voor 
opbergbak

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (vanaf 2018) / FishPro (2019-2021), 
Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy 295100835

• Ademende permanente organizer van synthetisch 
netgaas met premium beschermlaag.

• Perfect om kleinere, waardevolle spullen veilig op te 
bergen en te organiseren.

• Ontworpen voor installatie in combinatie met de 
uitneembare organizer voor opbergbak voor een 
complete installatie (295100732).

• Standaard op GXT Limited modellen (vanaf 2018).

Organizer voor deksel
GTI, GTI SE, GTR en Wake 170 (vanaf 2020) / RXP-X (vanaf 2021) / 
FishPro Scout 295100862

• Handig geplaatst in een toegankelijke locatie in het 
opbergvak vooraan.

• Houdt je kleinere spullen droog in een 
spatbestendige binnenzak.

• In de buitenzak van gaasweefsel kun je meer spullen 
opbergen en ze in het zicht houden.

• 6 L volume.

Waterdichte tas – 10 L 269502121

• Waterdichte tas.
• Polyester fibermateriaal met gatenwerende pvc 

coating.

• Versterkte bodem.

Waterdichte tas – 25 L 269001936

• Waterdichte tas.
• Polyester fibermateriaal met gatenwerende pvc 

coating.
• Versterkte bodem.

• Inclusief schouderriem.
• Beschermend 420-denier polyester met TPU 

coating.

Deflectorkit voorzijde Spark 295100865

• 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.
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Accessoires voor watersport

Opbergvak vooraan Spark 295100864

• Zacht ontwerp volgt de contouren van de Spark 
voor maximale opslagcapaciteit.

• Inhoud 28 L.
• Polyurethaan constructie beschermt je spullen 

tegen hoge golven.

• Afvoeropeningen onderaan.
• Compatibel met draagbaar audiosysteem van BRP.
• Deflectorkit voorzijde inbegrepen.

Opbergbak vooraan
RXP-X (2012-2020) / GTI en GTS (2011-2019) / GTR (2012-2019) / 
Wake 155 (2011-2019) 295100583*

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

*Zolang de voorraad strekt.

Tow Pro Spark 3-zitter 295100605

• 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 kun je je wakeboard vervoeren naar de perfecte 
plek voor wakeboarden.

• Inclusief een riem om de treklijn 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 intrekbare skipaal
RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited (vanaf 2018) / GTI, GTI SE, GTR 
(vanaf 2020) / Alle FishPro modellen (vanaf 2019), Explorer Pro 295100909

• Hoge skipaal houdt de treklijn 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.

• Niet compatibel met LinQ multi-bagagerek.

Opmerking: Gebruik de skipaal nooit om opblaasbaar of 
soortgelijk speelgoed te trekken. Gebruik hiervoor altijd de 
kikker achteraan.

Vervangingskit voor riem 295100740

• Vervangingsonderdeel voor LinQ intrekbare skipaal.

Wakeboardrek 
RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (vanaf 2018) / GTI, GTI SE, 
GTR, Wake (vanaf 2020) / FishPro Scout 295100838

• Makkelijke, veilige bergruimte aan boord voor je 
wakeboard. 

• Handige ontgrendelknop voor snelle toegang. 
• Kussen met EVA schuim beschermt de rand van het 

board onderweg. 
• Snelbinders met rubberen blokken houden het 

board op zijn plaats en voorkomen slijtage van het 
koord. 

• Geschikt voor de meeste formaten en stijlen van 
wakeboards en wakeskates. 

• Wordt per stuk verkocht, op elk rek past een 
wakeboard. 

• Standaard op Wake en Wake Pro modellen. 
• Onderdeelnummers 291003104-291002864 vereist 

voor installatie op GTI en GTS (2011-2019). 
• Onderdeelnummers 291003582-291002864 vereist 

voor installatie op RXT en GTX (2010-2017).
• Niet geschikt voor gebruik met gekantelde Gunwale 

voetsteunen (standaard op FishPro Sport, FishPro 
Trophy en Explorer Pro).
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Opstap en ladder
Opstap Spark 295100642

• Handige opstap met knievriendelijk oppervlak.
• Eenvoudig te installeren aan de rechterzijde van de 

Spark, draagvermogen 113 kg.
• Wordt eenvoudig achteraan gemonteerd en kan in 

enkele minuten door een erkende Sea-Doo dealer 
geïnstalleerd worden.

Opstapladder 

RXT, RXT-X, GTX en Wake Pro (vanaf 2018) / GTI, GTI SE, GTR en 
Wake 170 (vanaf 2020) / RXP-X (vanaf 2021) / Alle FishPro modellen 
(vanaf 2019)
GTI, GTS, GTR (2006-2019) / RXP (2006 - 2020) / RXT-X en GTX 
(2006-2017)

295100869
  
295100742

• Inklapbare opstaptrede, speciaal ontworpen voor 
jouw waterscooter.

• Om makkelijk terug op de waterscooter te klimmen.
• Verend platform dat omhoog blijft staan.
• Directe installatie met bouten, dankzij 

geïntegreerde montagepunten op de waterscooter.

Shock Tube 295100662

• Beschermt passagiers tegen het terugketsen van de 
ski-treklijn, en houdt de lijn weg van de impellers.

• Duurzaam met nylon bekleed gesloten-celschuim.

Skisleepoog GTX, GTS, GTI, RXT en GTR 291002351

• Vervangt de bestaande U-ring om waterskiërs en 
tubes makkelijk te trekken.
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Bedieningselementen en handgrepen
Stuur met verstelbare 
stuurverhoger Spark 295100746

• Met dit unieke stuur met verstelbare stuurverhoger 
krijg je meer controle om de Spark gemakkelijker te 
manoeuvreren en je ervaring op het water aan te 
passen volgens jouw persoonlijke rijstijl.

• Je 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.

Eveneens benodigde onderdeelnummers voor 
installatie: 
Spark zonder iBR*

 – 2016 en ouder: 278003491, 295100702
 – Vanaf 2017: 278003491

Spark met iBR
 – 2016 en ouder: 278003490, 295100702
 – 2017: 278003490
 – Vanaf 2018: 278003823

*iBR: Intelligent Brake & Reverse.

Verstelbare 
stuurverhoger RXP-X (vanaf 2021) 295100922

• Vervangt standaard vaste extrusie 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.

Voetsteunen Spark 295100705

• Bieden meer stabiliteit en vertrouwen in 
verschillende staande rijposities op de achterkant 
van jouw waterscooter.

• Voetsteun achteraan met een helling van 45 graden, 
waarmee je op de achterkant van je waterscooter 
kunt staan, voor eindeloze mogelijkheden om nog 
meer tricks uit te voeren.

Variabel trimsysteem met 
uitgebreid bereik (VTS)
(Niet afgebeeld)

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

• Met dit exclusieve accessoire voor Sea-Doo kun 
je 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 gemonteerde 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.

Kabelset

Spark met iBR (2017 en ouder)
Spark met iBR (vanaf 2018)
Spark zonder iBR 

278003490
278003823
278003491

• 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.

Stuur

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

277002069 Neon Yellow
277002173 Dragon Red
277002172 Wit
277002123 Jungle Green

277002139 Millenium Yellow
277002161 Manta Green

• 22 mm gekleurd roestvrijstalen stuur.
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Verwarmde handgrepen 

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (vanaf 2018) / RXP-X 
(vanaf 2021) / GTI, GTI SE, GTR, Wake (vanaf 2020) / Alle FishPro 
modellen (vanaf 2019), Explorer Pro
Kabelset voor verwarmde handgrepen vereist voor installatie op 
andere voertuigen 295100812

• Verwarmde handgrepen met ingebouwde knop op 
de linkerhandgreep.

• 5 standen voor verwarming.
• Gemakkelijk te plaatsen om bestaande handgrepen 

te vervangen.
• Integreren het beroemde ontwerp van de 

palmsteun van Sea-Doo.

• Te gebruiken met windbeschermers voor stuur 
(295100762) voor maximale prestaties.

• Kabelboom (278003684) is vereist indien 
geïnstalleerd met audiosysteem of met GARMIN 
ECHOMAPTM UHD 72sv of 62cv gps.

Kabelset voor verwarmde 
handgrepen

Vereist voor installatie op sommige voertuigen: GTX, RXT, Wake Pro 
(2011-2017) / GTI,GTS, GTR, Wake (2011-2019) / GTR-X (2018-2019) / 
RXP-X (2018-2020) / Spark 295100906

Performance handgreep
Past op alle waterscooters (vanaf 2000) behalve Spark (2015 en 
ouder) 277001624

• Op races geïnspireerd, afgerond ontwerp voor 
superieur comfort.

• Ontworpen voor meer contact met het oppervlak 
van het stuur voor zelfzeker sportief rijden.

• Wordt per stuk verkocht.

Handgreep met 
palmsteun 

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) / Alle FishPro modellen

277001946 Zwart · Rechts
277002014 Rood · Rechts
277001958 Zwart · Links
277002015 Rood · Links

• Ontworpen met profiel voor een veel betere grip 
met minder inspanning, zodat je meer controle 
en comfort hebt tijdens langere ritten, zonder 
vermoeide handen.

• Wordt per stuk verkocht.

Set handgrepen
Past op alle waterscooters (vanaf 2000) behalve Spark (2015 en 
ouder)

295500976 Blauw/zwart · 
Paar

295500979 Rood/zwart · 
Paar

295500981 Geel/zwart · 
Paar

295500977 Slate Grey/zwart   
Paar

277001336 Slate Grey/zwart   
Wordt per stuk verkocht

• Meer controle en comfort met rubber van dubbele dichtheid.
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Technische accessoires
Draagbaar BRP 
audiosysteem Spark

295101042 (VS)
295101043 (EU)

• Audiosysteem van 50 watt met Bluetooth† 
verbinding.

• Volledig bestand tegen onderdompeling en 
verwijderbaar, 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 
(295101051).

• 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).

Vervangende deflector 
voorzijde Spark 295100870

• Vereist bij installatie van het draagbaar 
audiosysteem van BRP (295101042) op Spark met 
iBR en Convenience-pakket (2018 en ouder).

• Ook vereist wanneer de kit voor bergruimte 
vooraan (295100864) of de deflectorkit voorzijde 
(295100865) op de waterscooter is geïnstalleerd.

• Inbegrepen op modellen vanaf 2019 met dezelfde 
functie.

• Alleen om het audiosysteem vooraan op de Spark te 
installeren.  

Steun voor draagbaar 
audiosysteem van BRP Spark 295101051

• Vereist voor installatie van het draagbaar 
audiosysteem van BRP (295101042, 295101043).

BRP Audio-Premium 
systeem

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (vanaf 2018) / FishPro (2019-2021), 
Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
GTI, GTI SE, GTR en Wake 170 (vanaf 2020) / RXP-X (vanaf 2021) / 
FishPro Scout

295100711
 
295100839

• 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 ECHOMAPTM UHD 72sv of 62cv gps of 
verwarmde handgrepen.

USB-poort
RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (vanaf 2018) / RXP-X (vanaf 2021) / 
GTI, GTI SE, GTR, Wake (vanaf 2020) / Alle FishPro modellen (vanaf 
2019), Explorer Pro 295100710

• Om je apparaten op te laden, zoals je telefoon of 
actiecamera.

• USB-lader uitgerust met een intelligente module 
die detecteert hoeveel ampère je telefoon nodig 
heeft, zodat je altijd kunt genieten van consequente 
oplaadtijd en je je nooit zorgen hoeft te maken dat 
je apparaat defect zou raken.
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Elektronica en elektrotechniek

Kabelset tweede accu

GTI, GTI SE, GTR en Wake 170 (vanaf 2020) / FishPro Scout
RXT, RXT-X, GTX en Wake Pro (vanaf 2018) / FishPro (2019-2021), 
Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy

295100990
 
295100991

(295100990 afgebeeld)

• Hiermee kun je een tweede accu toevoegen voor 
een opstelling met twee accu’s.

• Geeft je het extra vermogen dat je nodig hebt om 
gedurende langere perioden elektrische apparaten 
aan te drijven, zoals het premium audiosysteem van 
BRP of de Garmin Echomap gps.

• Set met de nodige bedrading en accuhouder.
• Extra accu apart verkrijgbaar (410301203).

Garmin† ECHOMAP™ 
UHD 72sv gps

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (vanaf 2019) / GTI, GTI SE, GTR en Wake 170 
(vanaf 2020) / RXP-X (vanaf 2021), Explorer Pro 295101057

• Helder touchscreen van 7 inch (17,8 cm), leesbaar in zonlicht.
• Transducer niet inbegrepen, biedt alleen gps-functie. 
• Met een bevestiging met snelkoppeling voor snel installeren 

en verwijderen. 
• Vooraf geladen wereldwijde basiskaarten en compatibel 

met Bluechart® G3 kustkaarten (afzonderlijk verkocht).

• Gegevens en kaarten delen met specifieke 
ECHOMAP-apparaten in je netwerk.

• 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.

• Standaard op FishPro Trophy model. 

Garmin† GT15M-IH transducer 295100972

• Garmin’s GT15M-IH CHIRP transducer op de middenband in 
de romp biedt nauwkeurige dieptemetingen, zelfs bij hoge 
snelheden.

• Perfect voor waterscooters waarbij de transducer in een 
glasvezel romp wordt geïnstalleerd en niet achteraan.

• Kan worden gebruikt met een kantelhoek van de romp 
tussen 0 en 25 graden en is uitstekend voor waterscooters 
die aan hoge snelheden worden gebruikt.

• Installatie in de romp, zonder dat er gaten 
door de waterscooter moeten worden 
geboord; geen weerstand.

• Transducer met 8 pennen met 4 kunststof 
tanks omvat CHIRP traditionele sonar op 
middenband (85-165 kHz) en heeft een 
vermogen van 600 W.

• Garmin† ECHOMAP™ UHD 72sv of 62cv gps 
vereist.

• Standaard op FishPro Trophy model.

Garmin† ECHOMAP™ 
UHD 62cv gps met 
GT15M-IH transducer

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (vanaf 2019*) / GTI, GTI SE, GTR en Wake 170 
(vanaf 2020) / RXP-X (vanaf 2021), Explorer Pro 295101090

• Heldere monitor van 6 inch (15,2 cm), leesbaar in zonlicht. 
• Inclusief transducer voor Garmin CHIRP traditionele sonar. 
• GT15M-IH CHIRP transducer op de middenband in de 

romp biedt nauwkeurige dieptemetingen, zelfs bij hoge 
snelheden. 

• Perfect voor waterscooters waarbij de transducer in een 
glasvezel romp wordt geïnstalleerd en niet achteraan.

• Met een bevestiging met snelkoppeling voor snel installeren 
en verwijderen. 

• Inclusief token voor regionale navigatiekaarten.
• Vooraf geladen wereldwijde basiskaarten en compatibel 

met Bluechart® G3 kustkaarten (afzonderlijk verkocht).

• Gebruik de ingebouwde wifi 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 BRP Audio-Premium systeem of met 
verwarmde handgrepen.

• Standaard op FishPro Sport en FishPro Scout 
modellen.

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

Garmin† ECHOMAP™ 
UHD 62cv gps

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (vanaf 2019*) / GTI, GTI SE, GTR en Wake 170 
(vanaf 2020) / RXP-X (vanaf 2021), Explorer Pro 295101091

• Heldere monitor van 6 inch (15,2 cm), leesbaar in zonlicht.
• Transducer niet inbegrepen, biedt alleen gps-functie. 
• Met een bevestiging met snelkoppeling voor snel installeren 

en verwijderen. 
• Inclusief token voor regionale navigatiekaarten.
• Vooraf geladen wereldwijde basiskaarten en compatibel 

met Bluechart® G3 kustkaarten (afzonderlijk verkocht)
• Gebruik de ingebouwde wifi 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 BRP Audio-Premium systeem of met 
verwarmde handgrepen. 

*Raadpleeg voor modellen van 2018 je erkende BRP 
dealer om de compatibiliteit te controleren.
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CTEK BRP 5.0 lader 860200997

Acculader/onderhoudslader 715005061

• 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.

• 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, klemadapter, DC-adapter, 

61 cm kabelboom met gezekerde ring en 
beschermkap, handleiding.

• Niet beschikbaar in Europa.

Set met RF 
programmeerbare 
D.E.S.S.TM sleutel Spark 295100945

• Dankzij de sleutel met kogelgewricht van het 
Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) kunnen 
bestuurders telkens opnieuw vlot en snel starten.

• Antidiefstaltechnologie in de sleutel communiceert 
draadloos met het voertuig, zodat het voertuig 
alleen start als de sleutelcode overeenkomt met het 
voertuig, voor de ultieme gemoedsrust. 

• RF programmeerbare D.E.S.S. sleutel kan ook 
worden geprogrammeerd om de snelheid van de 
waterscooter te beperken. Zo kunnen nieuwe of 
minder ervaren bestuurders de waterscooter op 
een veilige manier leren besturen en de nodige 
ervaring opdoen.

• Kan als vervangende sleutel of tweede sleutel 
worden gebruikt. 

• Bevat RF programmeerbare D.E.S.S. sleutel en 
D.E.S.S. contact.

• In tegenstelling tot voorgaande sets met D.E.S.S. 
sleutels wordt de kabelset nu afzonderlijk verkocht.

Eveneens benodigde onderdeelnummers voor 
installatie: 

 – Spark zonder iBR*: 278003491 
 – Spark met iBR:  
2017 en ouder: 278003490  
vanaf 2018: 278003823 

 – Spark Trixx:  
2017 en ouder: 278003490 en 278003195  
vanaf 2018: 278003823 en 278003195

*iBR: Intelligent Brake & Reverse.

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

278003401 Groen (Learning Key)
278003400 Geel
278003402 Zwart
278003403 Oranje

• Dankzij de sleutel met kogelgewricht van het 
Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) kunnen 
bestuurders telkens opnieuw vlot en snel starten.

• Antidiefstaltechnologie in de sleutel communiceert 
draadloos met het voertuig, zodat het voertuig 
alleen start als de sleutelcode overeenkomt met het 
voertuig, voor de ultieme gemoedsrust. 

• RF programmeerbare D.E.S.S. sleutel kan ook 
worden geprogrammeerd om de snelheid van de 
waterscooter te beperken. Zo kunnen nieuwe of 
minder ervaren bestuurders de waterscooter op 
een veilige manier leren besturen en de nodige 
ervaring opdoen.

• Diverse kleuren om onderscheid te maken tussen de 
geprogrammeerde sleutels.

• Kan als vervangende sleutel of tweede sleutel 
worden gebruikt. 

Programmeerbare 
D.E.S.S.TM sleutel

DI en 4-TEC modellen (2014 en ouder)
Alle modellen (2014 en ouder)

278002203 (Learning Key)
278002199

• Dankzij de sleutel van het Digitally Encoded Security 
System (D.E.S.S.) kunnen bestuurders telkens 
opnieuw vlot en snel starten.

• Antidiefstaltechnologie in de sleutel communiceert 
draadloos met het voertuig, zodat het voertuig 
alleen start als de sleutelcode overeenkomt met het 
voertuig, voor de ultieme gemoedsrust. 

• De programmeerbare D.E.S.S. sleutel kan ook 
worden geprogrammeerd om de snelheid van de 
waterscooter te beperken. Zo kunnen nieuwe of 
minder ervaren bestuurders de waterscooter op 
een veilige manier leren besturen en de nodige 
ervaring opdoen.

• Kan als vervangende sleutel of tweede sleutel 
worden gebruikt. 
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Module voor skimodus en 
X-pakket
(Niet afgebeeld)

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (vanaf 2018) / GTI (2018-
2019) / GTI SE, GTI Limited, GTR, Wake (vanaf 2018) / Alle FishPro 
modellen (vanaf 2019), Explorer Pro 295100857

• 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 jouw 
waterscooter.

• Gebruiksvriendelijke interface op de meter.
• Eenvoudige aansluiting.
• Benodigde onderdelen voor installatie worden 

meegeleverd.

Module voor X-pakket
(Niet afgebeeld)

RXT, GTX, GTX Limited, Wake Pro (vanaf 2018) / GTI (2018-2019) / 
GTI SE, GTI Limited, GTR, Wake (vanaf 2018) / Alle FishPro modellen 
(vanaf 2019), Explorer Pro 295100757

• 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).

Voor GTI, GTS, GTR en Wake 155 (2011-2019) zijn de 
functies: 
• Rondeteller, tijd en afstand tot brandstof op, 

weergave gemiddelde en topsnelheid/-toerental en 
motortemperatuur.

Skimodule
(Niet afgebeeld)

GTI (2018-2019) / GTI SE, GTI Limited, GTR (vanaf 2018) / RXT, 
RXT-X, GTX Limited (vanaf 2018), Explorer Pro 295100756

• 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.

Voedingsuitgang van 
12 volt en installatiekit

Spark / GTI, GTS, GTR, Wake 155 (2019 en ouder) / RXP-X (2020 en 
ouder)
GTX en RXT zonder ophanging en Wake Pro (2016-2017)

295100577
295100675

• Gebruik dit 12V-stopcontact voor het opladen van je 
telefoon of gps-toestel.

• Met beschermkap zodat er geen water 
binnendringt.
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• Geeft de waterdiepte onder de romp weer.
• Plug-and-play-aansluiting.
• Standaard op GTX Limited modellen.

• Houdt het motorcompartiment droog, voor extra gemoedsrust.
• Bevat alle nodige onderdelen voor installatie (bilgepomp, 

bevestigingsbeugel, fitting, slang en materiaal).
• Plug-and-playinstallatie: Wordt rechtstreeks aangesloten op de 

zekeringdoos van de waterscooter.

DIEPTEMETER BILGEPOMPSET

Kit voor elektrische 
aansluitingen Alle Spark modellen, GTI 90 (vanaf 2017) 295100599

• Een handige en veilige manier om elektrische 
accessoires aan te sluiten.

• Plug-and-playaansluiting.
• Vereist om de dieptemeter te installeren op 

specifieke modellen (raadpleeg de tabel met 
Dieptemeters).

MODEL JAAR SKU

Spark Vanaf 2014* 295100679

GTI 90, GTS 90 [Polytec romp] 2017-2019* 295100679

GTI, GTR, GTR-X [glasvezel romp] 2011-2017 295100679

2018-2019 295100927

GTI [Polytec romp] 2019** 295100927

Wake 2011-2017 295100679

2018-2019** 295100927

GTI 90*, GTI 130, GTI SE, GTR, Wake 170 Vanaf 2020 295100872

GTX, Explorer Pro 2011-2017 295100679

Vanaf 2018 295100927

GTX iS/S/aS 2011-2017 295100679

GTX Limited 2011-2017 295100679

Vanaf 2018 295100927

RXT, RXT-X 2011-2017 295100679

Vanaf 2018 295100927

RXT iS, RXT-X aS 2011-2016 295100679

RXP, RXP-X 2012-2017 295100679

Vanaf 2018 295100927

Wake Pro 2011-2017 295100679

Vanaf 2018 295100927

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

**Montagebeugel (278002495) is vereist voor installatie.

MODEL JAAR SKU

Spark Vanaf 2014 295100497

GTI, GTI SE, GTS, GTR [glasvezel romp] 2011-2019 295100681

GTI, GTS [Polytec romp] 2011-2019 295100497

Wake 2011-2017* 295100681

2018-2019 295100497

Vanaf 2020 295101035

GTI, GTI SE, GTR Vanaf 2020 295101035

FishPro (Alle modellen) Vanaf 2019 295101035

GTX 2010-2015** 295100681

2016-2017 295100678*

Explorer Pro, GTX, GTX Limited Vanaf 2018 295101035

RXT, RXT-X 2010-2015** 295100681

2016-2017 295100678*

Vanaf 2018 295101035

RXP-X 2012-2015** 295100681

2016-2017 295100678*

Vanaf 2021 295101035

Wake Pro 2010-2015** 295100681

2016-2017 295100678*

Vanaf 2018 295101035

*Raadpleeg voor modellen van 2014* en 2015** je erkende dealer van BRP om de juiste 
kit voor jouw waterscooter te kiezen.

*Zolang de voorraad strekt.
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Accessoires voor carrosserie

Ergolock kniebeschermers

RXT, RXT-X, GTX en Wake Pro (vanaf 2018) / FishPro (2019-2021), Explorer 
Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
RXT, RXT-X, GTX en Wake Pro (vanaf 2018) / FishPro (2019-2021), Explorer 
Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
Spark

295100744 Zilver
 
295100804 Zwart
295100810 Zwart

• Om je knieën te rusten op een comfortabel kussen.
• Helpen je benen op hun plaats te houden via het 

Ergolock systeem.
• Te combineren met de treeplanksteunen voor meer 

evenwicht op de waterscooter.

Treeplanksteunen

RXT, GTX en Wake Pro (vanaf 2018) / FishPro (2019-2021), FishPro 
Sport, FishPro Trophy, Standaard op RXT-X (vanaf 2018), Explorer 
Pro
GTI, GTI SE, GTR, Wake 170 (vanaf 2020) / FishPro Scout, Standaard 
op RXP-X (vanaf 2021)
Spark

295100745
 
295100926
295100875

• 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.

Gekantelde Gunwale 
voetsteunen RXT, RXT-X, GTX en Wake Pro (vanaf 2018) 295100793

• 1,22 m 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 FishPro en Explorer Pro modellen.
• Niet compatibel met wakeboardhouder.

Spiegels Spark 295100881

• 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.

Windbeschermers voor 
stuur

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

• Ontwerp biedt betere bescherming en ziet er mooi 
uit.

• Beschermt tegen koude wind en waterspatten.
• Verkocht per paar.

NIEUW
Touringwindscherm GTX, GTX Limited, RXT-X, Wake Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy 295101017

• Bescherm jezelf tegen weer en wind en opspattende 
golven met dit windscherm van 58 cm.

• Naadloos geïntegreerd met thermisch gevormde 
constructie voor kristalhelder zicht.

• Inclusief windschermhouder, tas en moersleutel 
voor vlot transport en installatie.
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Afmeren

Comfortzadel Spark 2-zitter 295100893

• 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.

Comfortzadel Spark 3-zitter 295100894

• 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.

Passagierszadel RXP-X (vanaf 2021) 295100923

• 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 kussen voor de bestuurder verwijderen, de basis 
losmaken en het passagierszadel erop klikken.

Viszadel RXT, RXT-X, GTX en Wake Pro (vanaf 2018), Explorer Pro 295100882

• 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 bij alle kleuren van onze waterscooters.

Klik-stootkussens Passen op alle waterscooters 295100418

• Bescherm je investering tegen schade aan de 
steiger met deze stootkussens die eenvoudig 
zijn aan te brengen en te 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.

Installatiekit voor klik-
stootkussens

RXP-X (2012-2020) / GTI, GTR en GTS (2011-2019) / GTX, RXT, 
RXT-X en Wake Pro (2010-2017) 295100550

• Hiermee kun je genieten van de snelste en 
eenvoudigste manier om beschermende 
stootkussens op je waterscooter te installeren.

• Niet vereist voor Spark modellen.

Installatiekit voor klik-
stootkussens

RXT, RXT-X, GTX en Wake Pro (vanaf 2018) / FishPro (2019-2021), 
Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy 295100729

• Hiermee kun je genieten van de snelste en 
eenvoudigste manier om beschermende 
stootkussens op je waterscooter te installeren.

• Niet vereist voor Spark modellen.
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*Zolang de voorraad strekt.

Speed Tie GTX, RXT, RXT-X, Wake Pro (vanaf 2018) 295100885

• Volledig geïntegreerd afmeersysteem voor 
waterscooters, het summum voor comfortabel, snel 
en veilig afmeren.

• Een onontbeerlijk accessoire, waarbij je meer 
opbergruimte krijgt en steeds een afmeerlijn ter 
beschikking hebt.

• Gebruiksvriendelijk, ingebouwd beheersysteem voor 
touw. 

• 6,4 mm dubbel gevlochten touw, 1,6 m vooraan en 
2,8 m achteraan. 

• Positieve vergrendeling voor probleemloos afmeren.

Speed Tie Explorer Pro, FishPro (2019-2021), FishPro Sport, FishPro Trophy 295100924

• Volledig geïntegreerd afmeersysteem voor 
waterscooters, het summum voor comfortabel, snel 
en veilig afmeren.

• Een onontbeerlijk accessoire, waarbij je meer 
opbergruimte krijgt en steeds een afmeerlijn ter 
beschikking hebt.

• Gebruiksvriendelijk, ingebouwd beheersysteem voor 
touw. 

• 6,4 mm dubbel gevlochten touw, 3,5 m vooraan.
• Positieve vergrendeling voor probleemloos afmeren.

Speed Tie

Spark
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)

295100496
 
 
295100680*

• Volledig geïntegreerd afmeersysteem voor 
waterscooters, het summum voor comfortabel, snel 
en veilig afmeren.

• Een onontbeerlijk accessoire, waarbij je meer 
opbergruimte krijgt en steeds een afmeerlijn ter 
beschikking hebt.

• Met 1,7 m lijn en blokkering op de gewenste lengte.
• Standaarduitrusting voor de GTX Limited modellen 

(2017 en ouder).
• Verkocht per paar.

Inklapbaar anker 295100750

• 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.

Zandzakanker 295100661 Geel

• 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.

Doklijn 295100851

• Meer je waterscooter af met dit drijvende Sea-Doo 
nylon touw met kussens.

• Om je waterscooter veilig aan de kade te 
bevestigen.

• Per stuk verpakt.

Installatiekit voor klik-
stootkussens

GTI, GTR en Wake 170 (vanaf 2020) / RXP-X (vanaf 2021) / FishPro 
Scout 295100944

• Hiermee kun je genieten van de snelste en 
eenvoudigste manier om beschermende 
stootkussens op je waterscooter te installeren.

• Niet vereist voor Spark modellen.
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Essentiële uitrusting

Kit voor handmatige 
achteruit Spark zonder iBR 295100596

• Deze kit is eenvoudig aan te brengen op je Spark en 
vergemakkelijkt het afmeren en het laden op een 
trailer.

• Een hendel aan de linkerkant maakt het makkelijk 
achteruit te varen en zorgt dat riskante manoeuvres 
niet meer nodig zijn.

Stootkussen 295100877

• 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.

Set met veiligheidsuitrusting 295100330

• Bevat de noodzakelijke veiligheidsuitrusting voor 
jouw waterscooter.

• 15 m reddingslijn, hoosbeker, fluitje en waterdichte 
zaklantaarn.

Fluit 295500554

• 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.

Brandblusapparaat 295100833 Wit

• 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.

Registratieset

7,6 cm Alle waterscooters
7,6 cm Alle waterscooters
10,2 cm Alle waterscooters · Voldoet aan de internationale 
wetgeving

295100570 Zwart
295100578 Light Grey
 
295100631 Zwart

• 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.

Blanco vel voor stickers
(Niet afgebeeld) 295100654 Wit

• Breng dit zelfklevende vel aan op je waterscooter, zodat je jouw eigen regionale of andere gepersonaliseerde 
stickers kunt kleven.
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Hoezen

1  Gele stof geeft de locatie voor handgrepen aan.
2  Openingen met rits voor vlotte toegang tot kikkers.
3  Opening met rits voor vlotte toegang tot het bergvak 3.1, de 

bergruimte vooraan 3.2 en de tankklep 3.3.
4  Opening met rits voor LinQ accessoires op het dek achter terwijl de 

hoes is geplaatst.
5  Gepatenteerd luchtafvoersysteem voor vervoer op een trailer.

6   Zijhaken om de hoes te bevestigen bij vervoer op een trailer.
7  Opening met rits om sleepkabels te gebruiken om de waterscooter op 

de trailer te bevestigen.
8  Geschikt voor Speed Tie.
9 Geschikt voor Fish Finder en gps.

Kenmerken kunnen variëren op basis van de hoes voor het model van waterscooter.

3.3

1

25

667

4
3.1

9

8

2

Belangrijkste kenmerken hoezen
• Weerbestendige transporthoes beschermt je waterscooter tijdens 

stalling en transport.
• Gemaakt van uv-bestendig geverfd polyester canvas voor zwaar 

gebruik.
• Zachte binnenbekleding voorkomt schuren tegen panelen.

• Slijtgevoelige delen zijn verstevigd met een dubbele laag canvas.
• Past perfect over je waterscooter, met of zonder accessoires van 

Sea-Doo.
• Standaard op GTX Limited modellen.

3.2

Opberghoes voor alle 
weersomstandigheden

GTX, RXT-X, Wake Pro (vanaf 2019) / GTI, GTR, Wake (vanaf 2020) / 
RXP-X (vanaf 2021) / Alle FishPro modellen (vanaf 2019)
Spark 2-zitter, Spark 3-zitter

295100901
295100905

• Beschermt de waterscooter tegen weer en wind, 
stof, vuil, verbleken door zonlicht en nog veel meer 
tijdens het opbergen.

• 100% waterdichte constructie in geëxtrudeerd 
kunststof.

• Verzegelde naden voorkomen doorsijpelen van 
regen of sneeuw.

• Ventilatieopeningen voor luchtcirculatie en om 
ophoping van vocht te voorkomen.

• Zachte binnenbekleding beschermt de waterscooter 
tegen schuren.

• Specifiek ontworpen en past perfect, voor vlot 
installeren en verwijderen.

• Ideale vervanging voor opbergen in krimpfolie, voor 
een milieuvriendelijke oplossing.

*Niet voor gebruik tijdens het transport.

MODEL 1 2 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8 9 KLEUREN SKU

NIEUW Explorer Pro Explorer Pro            Zwart 295101032
GTX, RXT modellen met 
ophanging

GTX S, GTX Limited S (2012-2017)      

Zwart/
Light Grey

295100718
RXT iS, GTX iS, GTX Limited iS 
(2009-2016)       280000460

RXT-X aS (2011-2016)      280000586
GTX, RXT, Wake Pro, FishPro 
modellen zonder ophanging

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (vanaf 
2018)            Zwart 295101014

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

Light Grey 295100719

Wake Pro (2010-2017)       Zwart 295100720
FishPro Sport, FishPro Trophy           Zwart 295100925

RXP-X, GTR-X modellen RXP-X (2012-2020)      
Zwart/

Light Grey

295100721
GTR-X (2017-2019)       295100721
RXP-X (vanaf 2021)          295100889

GTS, GTI, GTR, Wake modellen, 
FishPro Scout

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

Light Grey
295100722

GTR (2012-2019)       295100723
Wake (2011-2019)       Zwart 295100724
GTI, GTI SE, GTR, Wake 170 (vanaf 
2020) / FishPro Scout           Zwart 295100928

Spark modellen Spark 2-zitter         
Zwart

295100912
Spark 3-zitter          295100789

Opmerking: Raadpleeg je dealer voor informatie over oudere modellen.
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295100718
295100719
280000460
280000586

295101014 295100720

295100724

295100925

295100722
295100723

295100721
295100889

295100928
295100912
295100789

295101032

Reservehaken voor hoes Alle modellen (vanaf 2017) 295100754

Reservehaken voor hoes Alle modellen (2016 en ouder) 295100407
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Belangrijkste 
kenmerken  
CLICK & GO TRAILERS

  Handig, gepatenteerd 
Click & Go-
vergrendelmechanisme 
voor Spark.
 Geen bevestigingsriemen 
nodig om de waterscooter 
te bevestigen.
 Geoptimaliseerd voor 
alle Spark waterscooters 
(1+1 en 1+2), steunen of 
bevestiging hoeven niet te 
worden afgesteld.
  Dankzij het totale gewicht 
van 400 kg kan de trailer 
zelfs met kleine voertuigen 
worden gesleept.

Totale lengte 390 cm
Totale breedte 160 cm
Totaal gewicht
(maakt het mogelijk de trailer zelfs 
met een klein voertuig te gebruiken)

400 kg

Ladinggewicht 255 kg

SEA-DOO SPARK CLICK & GO 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

Voor alle Sea-Doo Spark modellen
619590207 (zonder rem)  
619590338 (met rem)

Trailers

Onderweg
SEA-DOO trailers zijn ontworpen 
om alle Sea-Doo waterscooters te 
vervoeren en moeiteloos te laden en 
te lossen.
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Aangepaste 
rubberen aanslag 
voor waterscooter

SEA-DOO BIG ONE TRAILER
    Geen afzonderlijke steunen vereist
     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 700 kg
Ladinggewicht 559 kg

Voor alle Sea-Doo waterscootermodellen
619590223 (zonder rem)  
619590337 (met rem)

Set rollen voor Big One
(Niet afgebeeld) 

619590397

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

Totale lengte 497 cm
Totale breedte 160 cm
Totaal gewicht
(maakt het mogelijk de trailer zelfs 
met een klein voertuig te gebruiken)

700 kg

Ladinggewicht 532 kg

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

Voor alle Sea-Doo waterscootermodellen (behalve Sea-Doo Spark en Fish PRO)
860202384 (zonder remmen)  
860202389 (met remmen)

Enkele trailers
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SEA-DOO BIG TWO TRAILER
     Geen afzonderlijke steunen vereist
     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
Ladinggewicht 917 kg

Voor alle Sea-Doo waterscootermodellen

619590586

Dubbele trailers

Enkel Dubbel
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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    

Waterscooter bevestigen met 
bevestigingsriemen  

Afneembaar lichtrek  

Kantelbaar lichtrek  

Belangrijkste 
kenmerken  
TRAILERS
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Accessoires voor trailers

 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

 Sleepkabels met ratel
   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

 Bolt-On† intrekbare sleepkabels 
met ratel
   Perfect om je 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

Mogelijk zijn niet alle weergegeven producten in jouw regio verkrijgbaar of gehomologeerd. Neem voor meer informatie contact op met je dealer.
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Opmerkingen
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Onderdelen en 
onderhoud



Beperkte garantie van Sea-Doo*

1 jaar op onderdelen van BRP
*Gekocht bij een erkende BRP dealer/distributeur of een door BRP erkende online winkel. Tenzij anderszins vermeld of bij wet vereist. Overige uitsluitingen kunnen van toepassing 
zijn. Zie complete beperkte garantie of neem contact op met je erkende Sea-Doo dealer. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op in de fabriek geïnstalleerde accessoires.

Onderdelen en 
onderhoud
75 Vervangingsonderdelen

77 Accessoires voor prestaties

78 Onderhoudsproducten

79 Motorolie

80 Functionele vloeistoffen

81 Smeermiddelen



Vervangingsonderdelen
Accu 18 A (HTX20L-FA) 18 A, nat (HTX20L-FA)  296000449

• OEM accu van Sea-Doo, gemaakt van AGM 
(Absorbed Glass Mat) voor een langere levensduur 
en betere prestaties dan standaard natte accu’s.

• In de fabriek gevulde, permanent verzegelde/
gesloten accu voor onderhoudsvrij gebruik (niet 
nodig om peil te controleren of water toe te 
voegen).

Liftset 295100758

• Kantelt en positioneert je waterscooter accuraat 
met een lift van nylon netwerk en stalen liftplaten 
met vinylcoating.

• Trekvermogen 544 kg.
• Heffen in rechte en gekantelde positie mogelijk.

Opofferingsanodes
Buitendiameter: 26 mm. Hoogte: 6 mm
Buitendiameter: 26 mm. Hoogte: 13 mm

271001920
271001813

• Opofferingsanodes zijn speciaal ontworpen om 
onderdelen van je 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 je opofferingsanode minstens één keer 
per maand. 

• Vervang de opofferingsanode wanneer deze 50% 
opgebruikt is.

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

• Opofferingsanodes zijn speciaal ontworpen om 
onderdelen van je 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 je opofferingsanode minstens één keer 
per maand. 

• Vervang de opofferingsanode wanneer deze 50% 
opgebruikt is.

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

• Complete kit om je turbocompressor te repareren.
• Gemaakt van kwalitatieve originele onderdelen 

en metalen ringen van Sea-Doo voor meer 
betrouwbaarheid.

Raadpleeg je erkende dealer van BRP om de juiste onderdelen 
voor jouw waterscooter te kiezen.
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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 je impeller.
•  Beperken cavitatie en recupereren de 

verloren prestaties door een versleten ring.

IMPELLERS SLIJTRINGEN

MOTOR MODEL JAAR SKU

60/90

Spark Vanaf 2014 267000948

GTI
GTS
GTI SE 90

2017-2019 267000919

GTI 90 Vanaf 2020 267001046

130/155

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

Wake 155
2011-2017 267000940

2018-2019 267001019

GTX 155
GTX S 155

2011-2017 267000943

2018- 2019 267001019

FishPro 155 2019 267001019

FishPro Scout 130 2022 267001044

170

GTI SE 170
GTX 170
Wake 170
FishPro 170
FishPro Sport 170 
FishPro Trophy 170

Vanaf 2020 267001044

215

GTR 215 2014-2016 267000801

GTX 215
GTX Limited 215
Wake Pro 215

2011-2016 267000756

230

GTR 230
GTR-X 230 2017-2019 267000957

GTX Limited 230
Wake Pro 230 2017 267000954

GTX 230
GTX Limited 230
Wake Pro 230
RXT 230

2018 267001021

2019 267001038

GTX 230
GTX Limited 230
Wake Pro 230

Vanaf 2020 267001045

255/260

GTX Limited iS & S 260 2012-2016 267000945

RXP-X 255 2009-2011 267000994

RXP-X 260 2012-2015 267000984

RXT- X 260
RXT IS 255 & 260 2009-2010 267000974

RXT 260
RXT AS 260
RXT IS 260

2011-2017 267000945

300

GTX Limited
RXT-X 300 Vanaf 2016 267000951

RXP-X 300 2016-2020 267000951

RXP-X Vanaf 2021 267001050

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

MODEL JAAR SKU

Spark 2014-2022 267000925

GTI 90 2017-2022 267000897

GTI SE 90 2017-2018 267000897

GTI Pro 2020 267001036

GTI/GTI SE 130 2009-2022 267000419

GTI SE 155 2009-2019 267000419

GTR 215 2012-2016 267000372

GTR 230 (alle modellen) 2017-2022 267000917

GTS 90 2017-2019 267000897

GTS 130 2011-2016 267000419

GTS Pro 130 (Europa) 2011 267000419

GTS RENTAL 130 2014-2015 267000419

GTX 155 2009-2019 267000419

GTX S 155 2009-2017 267000419

GTX 170 2021-2022 267000419

GTX 215/255/260 2009-2017 267000372

GTX 230 2018 267000372

2019-2022 267000917

GTX Limited 230 2017 -2021 267000917

GTX Limited 300 2016 -2022 267000917

GTX Pro 2020 267001036

FishPro Sport, FishPro 
Scout, FishPro Trophy

2019-2022 267000419

RXP-X (alle modellen, 
behalve 300 pk)

2009-2015 267000372

RXP-X 300 2016-2022 267000917

RXT (alle modellen, behalve 
300 pk) 

2009-2018 267000372

RXT 230 2019 267000917

RXT-X 300 2016-2022 267000917

Wake 155 2009-2019 267000419

Wake 170 2021-2022 267000419

Wake Pro 215 2011-2016 267000372

Wake Pro 230 2009-2018 267000372

Wake Pro 230 2019-2022 267000917

Raadpleeg je erkende dealer van BRP om de juiste onderdelen voor jouw 
waterscooter te kiezen.
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Accessoires voor prestaties
Inlaatrooster bovenaan Spark 295100845

• 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.

Afdichtingskit pomp Spark 295100846

• 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).

Pro-Series sponsonkit Spark 295100847

• Racebeproefde Pro-Series sponsons verbeteren de 
besturing van je 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.

Upgradekit onderdelen 
voor installatie dek voor 
en achter Spark 295100849

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

• 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 je dek voor regelmatig onderhoud en 
inspectie.

Upgradekit onderdelen 
voor installatie hoofddek Spark 295100848

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

• 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 je dek voor regelmatig onderhoud en 
inspectie.

Roestvrijstalen slijtring

230 pk (vanaf 2020), 300 pk (vanaf 2016)
GTI, GTS, Wake, GTX, 130, 155 en 170 (vanaf 2011)
Spark
GTR 215 (2016 en ouder), RXT en GTX 260 (2009-2017), RXT en GTX 
230 (2017-2018), RXT en GTX 215 (2009-2017)

267001060
267000800
295100649
 
296000431

• Sterke, duurzame, roestvrijstalen vervangende 
slijtring.

• Bestand tegen schade door vuil en corrosie.

• Aanbevolen indien de 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 je dichtstbijzijnde Sea-Doo 
dealer voor aanbevolen verkoopprijzen van deze producten.

Anti-vuil 
waterinlaatrooster GTI, GTS en Wake (2011-2019) 271001948

• 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 de waterscooter vaak wordt 

gebruikt nabij het strand of in ondiep of woelig 
water.

• Enigszins minder goede prestaties te verwachten.
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Onderhoudsproducten

NGK† bougies

DCP-R8E
KR9E-G
CR8EB

707000246
296000421
415129403

• Bij BRP dealers vind je het volledige gamma 
eersteklas NGK bougies voor waterscooters van 
Sea-Doo.

Salt-Away† 

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

• Gemengd met water spoelt dit middel het zout 
weg en laat een beschermende laag achter op het 
oppervlak, die beschermt tegen roest en corrosie.

• Kan ook worden gebruikt voor reiniging en 
onderhoud van trailers.

Tank voor Salt-Away† – zoutbestrijder 295100221

Doorspoelset

Spark (Standaard op modellen vanaf 2015)
Voor waterscooters die nog geen T-aansluiting hebben en geen 
schroefdraad in de waterafvoer op de kielplaat.

295100555
 
295500068

• Een must voor maximale prestaties en een 
corrosievrije motor.

• Kit met alle vereiste onderdelen voor moeiteloos 
spoelen.

Doorspoeladapter 295500473

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

Koppelslang 295500258

• 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
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Motorolie

Gereedschap voor olieafzuiging 295100244

• Verwijdert motorolie veilig en eenvoudig.
• Activeren met een boormachine. 

Oliefilter

420956123 Rotax 900 ACE 
motor
420956744 Rotax motor 
1500 cc of meer

• Vraag je erkende dealer van BRP om de juiste 
onderdelen voor jouw waterscooter te kiezen.

Handbediende pomp met opvangbak 529035880

XPS kit voor verversing van 4T 5W-40 synthetische olie (mengsel)

9779250 (VS) / 9779407 (EU)  
Rotax 900 ACE motor
9779251 (VS) / 9779400 (EU)  
Rotax motor 1500 cc of meer

• Uiterst handige complete oliewisselkit spaart tijd en 
geld uit.

• Inclusief XPS synthetisch oliemengsel, oliefilter, 
o-ringen en ring.

XPS 4T 5W40 synthetische olie (mengsel)
9779133 (VS) / 9779290 (EU) 0,946 L
9779134 (VS) / 9779291 (EU) 3,785 L

• Ontworpen voor topprestaties offroad, op 
de openbare weg en voor waterscooters 
met 4-taktmotor, inclusief motoren met 
turbocompressor voor motorsport.

• Formule voor offroad met premium additieven 
tegen slijtage en corrosie.

• Biedt superieure bescherming van de motor en 
transmissie tegen roest en corrosie, zelfs in extreme 
omstandigheden.
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Functionele vloeistoffen

XPS 2T E-TEC synthetische olie
9779281 0,946 L
9779282 3,785 L

• 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.

XPS 2T Racing synthetische olie
9779180 0,946 L
9779181 (VS) / 9779229 (EU) 3,785 L

• Ontworpen voor alle waterscooters met 
brandstofinjectie, carburateur, olie-injectie of 
voorgemengd 2-takt.

• Gemakkelijk starten met koude motor zonder veel 
rookvorming.

• Zorgt voor maximale bescherming tegen corrosie 
en slijtage door de motoronderdelen gesmeerd en 
schoon te houden.

Voorgemengde koelvloeistof voor langere levensduur
9779150 / 619590204 (Scandinavië)
0,946 L

• 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).
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Smeermiddelen
Synthetisch vet

9779702 (VS) / 293550010 (EU)  
400 g

• Aanbevolen voor maritieme toepassingen.
• Dit synthetische vet biedt de best mogelijke 

bescherming tegen slijtage en water.

Synthetische jetpompolie 9779221 178 ml

• 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.

Brandstofstabilisator 
9779171 (VS) / 779171 (EU)  
236 ml

• Compatibel met ethanol, stabiliseert de brandstof in 
je brandstoftank zodat deze niet wordt afgebroken 
en de motor vlot start en blijft draaien zonder 
schokken.

• Ethanol trekt vocht aan, en dit product bevat 
krachtige additieven tegen corrosie om de 
onderdelen van het brandstofsysteem te 
beschermen.

• Voorkomt problemen gekoppeld aan E10 
brandstoffen.

XPS opslagolie 
9779173 / 619590094 (Scandinavië)  
350 g

• Performante vernevelolie, 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.

Anticorrosie-smeermiddel 
9779167 / 619590722 (Scandinavië)  
400 g

• 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.

Vet jetpomplagers
(Niet afgebeeld)

9779703 (VS)
293550032 (Europa)
619600030 (Scandinavië)

• Speciaal gemaakt voor krachtige 
jetaandrijvingssystemen.

• Performant vet samengesteld voor waterbestendige 
en waterafstotende eigenschappen.

• Voorkomt de verspreiding van oxidatie op het 
oppervlak, wat roest en corrosie veroorzaakt.
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Reddingsvesten zijn nu inclusiever dan ooit! 
Alle stijlen zijn nu unisex!

Aanbeveling maat

Maat Equivalent 
voor heren 

Equivalent 
voor dames

XS XS S

S S M

M M L

L L XL

XL XL 2XL

2XL 2XL 3XL

3XL 3XL 4XL



Kies het perfecte 
reddingsvest

Tal van opties, veiligheid troef. Ga je voor een wilde rit 
over het water of vertrek je op een lange, ontspannen 
cruise, wij hebben het juiste reddingsvest voor jou. 

Al onze reddingsvesten hebben grote armgaten voor 
draagcomfort en zijn goedgekeurd door de kustwacht!

AIRFLOW
Voor ultiem comfort

FREEDOM
Voor bewegingsvrijheid

EXPLORER
Voor elk avontuur

MOTION
Duurzaam en comfortabel

NAVIGATOR
De betaalbare optie

FREEDOM VOOR 
TIENERS EN 
KINDEREN

Voor je tieners en kinderen

SANDSEA VOOR 
KINDEREN

Voor jongere kinderen

COMFORTNIVEAU

BEWEGINGSVRIJHEID

PRIJS € € € € € € € € € € € €

MAAT Unisex  
één maat kleiner voor dames

Unisex  
één maat kleiner voor dames

Unisex  
één maat kleiner voor dames

Unisex  
één maat kleiner voor dames

Unisex  
één maat kleiner voor dames

Tieners en kinderen Kinderen

MATERIAAL Ecopreen Ecopreen Ripstop nylon Polyester Polyester Ecopreen Polyester

PAST OP Atletische pasvorm Atletische pasvorm Normale pasvorm Normale pasvorm Normale pasvorm/ 
dubbele maat

Atletische pasvorm Normale pasvorm
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AIRFLOW
Voor ultiem comfort

FREEDOM
Voor bewegingsvrijheid

EXPLORER
Voor elk avontuur

MOTION
Duurzaam en comfortabel

NAVIGATOR
De betaalbare optie

FREEDOM VOOR 
TIENERS EN 
KINDEREN

Voor je tieners en kinderen

SANDSEA VOOR 
KINDEREN

Voor jongere kinderen

COMFORTNIVEAU

BEWEGINGSVRIJHEID

PRIJS € € € € € € € € € € € €

MAAT Unisex  
één maat kleiner voor dames

Unisex  
één maat kleiner voor dames

Unisex  
één maat kleiner voor dames

Unisex  
één maat kleiner voor dames

Unisex  
één maat kleiner voor dames

Tieners en kinderen Kinderen

MATERIAAL Ecopreen Ecopreen Ripstop nylon Polyester Polyester Ecopreen Polyester

PAST OP Atletische pasvorm Atletische pasvorm Normale pasvorm Normale pasvorm Normale pasvorm/ 
dubbele maat

Atletische pasvorm Normale pasvorm
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Reddingsvest

UNISEX - REDDINGSVEST

COMFORTABELE LENDENSTEUN
Extra vulling om de druk op je onderrug te 
beperken en veel steun te bieden.

AIRFLOW SYSTEEM
Houdt het oppervlak van het reddingsvest 
weg van de huid voor een drogere, 
comfortabelere rit.

LUCHTEND NETGAAS
Voert het overtollige water weg, voor snel 
drogen en thermisch geregeld comfort.

NIEUW Sea-Doo Airflow 
reddingsvest
285984 (VS) / 285985 (EU)
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90)

Grijs (09)

NIEUW Airflow reddingsvest
285998 (VS) / 285999 (EU)
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90)

Onze populairste reddingsvest. Licht ontwerp in neopreen met laag profiel voor comfort de hele dag.
• Milieuvriendelijk ecopreen materiaal zonder rubber, flexibel, licht, ademend en sneldrogend.
• Binnenkant vest gemaakt van milieuvriendelijk 100% pvc-vrij Gaïa schuim.
• AIRFLOW SYSTEEM: EVA-profiel aan de binnenzijde zorgt voor ruimte tussen het reddingsvest en de huid. 
• COMFORTABELE LENDENSTEUN: Extra schuimvulling om de druk op je onderrug te beperken maar toch veel steun te bieden.
• LUCHTEND NETGAAS: Voert het overtollige water weg, voor snel drogen en thermisch geregeld comfort. 
• Comfortabele pasvorm.
• YKK rits vooraan.
• Zijpanelen in stof met elastische voering voor meer bewegingsvrijheid.
• Lus in de nek om je Sea-Doo bril vast te maken aan je vest.
• D-ring voor sleutelkoord.
• Versies van de merken Sea-Doo en BRP.

Hi-Vis Yellow (26)Blauw (80)

Oranje (12)

Lava Red (17)

NIEUW Sea-Doo Airflow 
reddingsvest Sunset Edition
285988 (VS) / 285989 (EU)
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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NIEUW Sea-Doo Freedom 
reddingsvest
285980 (VS) / 285981 (EU)
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

NIEUW Sea-Doo Freedom Stream 
reddingsvest
287001 (VS) / 287002 (EU)
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Lava Red (17)

Blauw (80) Zwart (90) Teal (74)

Turquoise 
(Aqua) (76)

Lava Red (17) Zwart (90)

Reddingsvest ontworpen voor maximale mobiliteit en uitzonderlijk comfort voor de drager.
• Milieuvriendelijk ecopreen materiaal zonder rubber, flexibel, licht, ademend en sneldrogend.
• Combinatie van pvc en polyethyleen schuimvulling.
• COMFORTABELE LENDENSTEUN: Extra schuimvulling om de druk op je onderrug te beperken maar toch veel steun te bieden.
• LUCHTEND NETGAAS: Voert het overtollige water weg, voor snel drogen en thermisch geregeld comfort.
• Comfortabele pasvorm.
• YKK rits vooraan.
• Segmenten voor- en achteraan voor meer comfort en bewegingsvrijheid.
• Zijpanelen in stof met elastische voering voor meer bewegingsvrijheid.
• Lus in de nek om je Sea-Doo bril vast te maken aan je vest.
• D-ring voor sleutelkoord.

Zwart (90)

Sea-Doo Explorer reddingsvest
285964 (VS) / 285965 (EU)
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Groen (70)

NIEUW Explorer reddingsvest 
285996 (VS) / 285997 (EU)
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Reddingsvest klaar voor avontuur, met zakken en extra veiligheidsvoorzieningen.
• Scheurvast nylon materiaal voor zwaar gebruik.
• Polyethyleen schuimvullingen.
• Gesegmenteerd schuim aan de onderrug voor meer zitcomfort.
• Camerasteun.
• Fluitje.
• Draagbare houder voor VHF radio.
• Lus in de nek om je Sea-Doo bril vast te maken aan je vest.
• D-ring voor sleutelkoord.
• Meerdere zakken.
• Versies van de merken Sea-Doo en BRP.
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UNISEX - REDDINGSVEST

JUNIOR EN KINDEREN - REDDINGSVEST KINDEREN - REDDINGSVEST

NIEUW Sea-Doo Motion 
reddingsvest
285977 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Reddingsvest met zeer duurzame polyester 
buitenkant.
• Nylon materiaal voor zwaar gebruik.
• Polyethyleen schuimvullingen.
• Gesegmenteerd schuim onder aan de rug voor 

meer zitcomfort.
• Ruim uitgesneden armgaten voor meer 

draagcomfort.
• Lus in de nek om je Sea-Doo bril vast te maken 

aan je vest.
• Buitenlaag: 100% nylon.
• Voering: 100% elastisch polyethyleen.

Hi-Vis Yellow (26)Ice (38)

Navy (89)

Grijs (09)

Reddingsvest voor kinderen, met zeer duurzame ecopreen buitenkant. 
• Milieuvriendelijk ecopreen materiaal zonder rubber, flexibel, licht, ademend en 

sneldrogend.
• Bewegingsvrijheid.
• Stevige en comfortabele pasvorm.
• Combinatie van pvc en polyethyleen schuimvulling. 
• YKK rits vooraan.
• Ruim uitgesneden armgaten voor meer draagcomfort.
• Buitenlaag: 100% polyester.
• Voering: 50% pvc, 50% elastisch polyethyleen.

Hi-Vis Yellow (26)                           Zwart (90)

NIEUW Sea-Doo Junior Freedom 
reddingsvest
285972 (VS) / 285973 (EU)  
L (25-40 kg)

Charcoal Grey (07)

Sea-Doo Kids Sandsea reddingsvest
285950 (VS) / 285952 (EU)

M (15-25 kg),  
L (25-40 kg)*

Blauw (80)                 Grijs (09)

NIEUW Sea-Doo Navigator 
reddingsvest
285975 XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL

Reddingsvest met zeer duurzame polyester 
buitenkant.
• Polyethyleen schuimvullingen.
• Dubbele maat voor makkelijk delen.
• Comfortabele pasvorm.
• Ruim uitgesneden armgaten voor meer 

draagcomfort.
• Lus in de nek om je Sea-Doo bril vast te maken 

aan je vest.
• D-ring voor sleutelkoord.
• Buitenlaag: 100% polyester.
• Voering: 100% elastisch polyethyleen.

Zwart (90)
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Charcoal Grey (07)

Sea-Doo Kids Sandsea reddingsvest
285950 (VS) / 285952 (EU)

M (15-25 kg),  
L (25-40 kg)*

GA VOOR EEN KRACHTIGE LOOK
DE ULTIEME BESCHERMING VOOR SNELLE RITTEN

1

2
3

4

5

6

7

8

HEREN

1  Montego jack
286817_89

2 Performance rashguard met 
korte mouwen
454666_57

3 Sea-Doo Choppy  
handschoenen met halve  
vingers
446333_83

4 (NIEUW) Sea-Doo Surfpet
454674_90

5 Montego broek
286818_90

6 (NIEUW) Sea-Doo  
laarzen
444260_90

7  Sea-Doo Sand 
gepolariseerde zwevende 
zonnebril
448746_95

8 Sea-Doo Airflow reddingsvest 
Sunset Edition
285988_80

DAMES

9 Montego broek voor 
dames
286820_90

10 Montego jack voor dames
286821_41

11 Sea-Doo Lagoon 
gepolariseerde zwevende 
zonnebril
448747_36

12 (NIEUW) Rashguard uit 
één stuk voor dames
454672_41

13 Sea-Doo Choppy 
handschoenen met halve 
vingers
446333_74

14 Sea-Doo Airflow 
reddingsvest Sunset Edition
285988_17

15 (NIEUW) Sea-Doo laarzen
444260_90

9

1011

12

13

14

15



Gids 
neopreen

EXPLORER JACK
Voor elk avontuur

NEOPREEN JACK
Voor koudere dagen; 
ultieme bescherming 
tegen weer en wind

ESCAPE KORTE 
WETSUIT 3 MM

Bescherming tegen weer 
en wind, ontworpen voor 

snelheid

MONTEGO JACK EN BROEK
Ultieme bescherming voor racers

NEOPREEN SHORT
Geweldige bescherming en 

comfort tijdens intensieve ritten

BESCHERMENDE 
ONDERSHORT

Bescherming met ademende en 
lichte eerste laag

BESCHERMING

WARMTE

PRIJS € € € € € € € € € € € € € € € € €

MAAT M M M/V M/V M/V M/V

GEBRUIK
Avonturen bij koud weer.

Hengelsport.
Prestaties.

Koud weer.
Prestaties.
Recreatie.

Gematigde temperaturen.
Prestaties.

Koud weer.
Bescherming bij hoge snelheden.

Bescherming tegen binnendringend 
water.

Gematigd weer.
Bescherming tegen 

binnendringend water.

Warm weer.
Bescherming tegen 

binnendringend water.

Ontworpen voor het leven met je Sea-Doo waterscooter. Of je nu vertrekt 
voor een dagje hengelen, over het water scheurt of lekker relax cruist, 
zorg dat je altijd beschermd wordt tegen weer en wind met onze kleding 
in neopreen.

Onze neopreen rijkleding biedt uitzonderlijke bescherming en comfort op 
elke rit.
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EXPLORER JACK
Voor elk avontuur

NEOPREEN JACK
Voor koudere dagen; 
ultieme bescherming 
tegen weer en wind

ESCAPE KORTE 
WETSUIT 3 MM

Bescherming tegen weer 
en wind, ontworpen voor 

snelheid

MONTEGO JACK EN BROEK
Ultieme bescherming voor racers

NEOPREEN SHORT
Geweldige bescherming en 

comfort tijdens intensieve ritten

BESCHERMENDE 
ONDERSHORT

Bescherming met ademende en 
lichte eerste laag

BESCHERMING

WARMTE

PRIJS € € € € € € € € € € € € € € € € €

MAAT M M M/V M/V M/V M/V

GEBRUIK
Avonturen bij koud weer.

Hengelsport.
Prestaties.

Koud weer.
Prestaties.
Recreatie.

Gematigde temperaturen.
Prestaties.

Koud weer.
Bescherming bij hoge snelheden.

Bescherming tegen binnendringend 
water.

Gematigd weer.
Bescherming tegen 

binnendringend water.

Warm weer.
Bescherming tegen 

binnendringend water.
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Neopreen rijkleding

HEREN – NEOPREEN RIJKLEDING

Charcoal Grey (07)

NIEUW Explorer jack
286815 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

3/2 mm neopreen jack ontworpen voor 
avontuur.
• 90% neopreen, 10% nylon.
• 3 mm Glideskin neopreen schouderstukken.
• Losse pasvorm.
• Ontworpen om boven je reddingsvest te 

dragen.
• Gleuf in het midden op de rug voor meer 

bewegingsvrijheid.
• Multifunctionele zakken met voering, 

reflecterende naden en D-ring.
• Verstelbare kap en verstelbare velcro 

polsband.
• Automatisch vergrendelende duurzame YKK 

rits vooraan.
• Ritssluiting in zak rechts.

Zwart (90)                   Lava Red (17)     Navy (89)

Montego jack
286817 S, M, L, XL, 2XL

3/2 mm neopreen Montego jack.
• 90% neopreen, 10% nylon.
• Atletische pasvorm. 
• Geïntegreerde Glideskin neopreen band van 

2 mm in zoom onderaan.
• Automatisch vergrendelende duurzame YKK 

rits vooraan.
• Ruwe randen bij de polsen en kraag. 
• Contrasterende constructie met vlak stiksel 

voorkomt schuren.
• Uv-bescherming.

Navy (89)

Escape korte wetsuit 3 mm
286788 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

3/2 mm wetsuit voor ultieme bescherming en 
comfort bij gematigde temperaturen.
• 90% neopreen elastische stof, 10% nylon.
• Uv-bescherming. 
• Open kraag voor meer bewegingsvrijheid met 

verstelbare velcrosluiting. 
• Duurzame YKK rits op de rug. 
• Glideskin afdichtingen op de zoom van armen 

en benen.
• Rits op de rug met langer lipje.

Oranje (12)

Neopreen jack
286787 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

2/1,5 mm neopreen jack te dragen over 
je reddingsvest voor extra warmte en 
bescherming tegen weer en wind. 
• 90% neopreen elastische stof, 10% nylon.
• 1,5 mm neopreen zeer elastische stof bij 

onderarm, manchet en armsluitingen.
• Uv-bescherming.
• Verstelbare kap en manchet.
• Duurzame YKK ritsen vooraan en bij zakken.
• Reflecterende accenten op mouwen.

Zwart (90) Grijs (09)

Montego broek
286818 S, M, L, XL, 2XL

3/2 mm neopreen performance rijbroek.
• 90% neopreen, 10% nylon.
• Ergonomische tailleband met verstelbaar 

trekkoord.
• Ontwerp met hoge taille voor superieure 

dekking tijdens het rijden.
• 2 mm elastische neopreen stof aan zijkanten 

voor comfort en mobiliteit.
• Neopreen met textuur en slijtvaste 

kniestukken voor duurzaamheid.
• Glideskin neopreen zoom aan de benen.
• Atletische pasvorm. 
• Uv-bescherming.
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HEREN – NEOPREEN RIJKLEDING

DAMES – NEOPREEN RIJKLEDING

Zwart (90)

Neopreen short
286808 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Rijshort van 2 mm dik neopreen.
• Ergonomische tailleband en lang rugpand voor 

betere dekking. 
• Constructie met vlakke stiksels voor meer 

comfort.
• Zak op zijkant met ritssluiting. 
• Nauwsluitend.
• Elastische stof.
• Uv-bescherming.
• Vochtafvoerend.

Zwart (90)

Beschermende ondershort
454581 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Beschermende ondershort om je te beschermen 
tegen weer en wind op je Sea-Doo.
• 82% nylon, 18% Spandex.
• 220 gsm.
• 1,5 mm neopreen voor betere bescherming 

van het zitvlak.
• Naar vier zijden elastisch.
• 3D zak in gaaswerk voor ondersteuning en 

ventilatie. 
• Elastische binnenkant tailleband.

Zwart (90)

Neopreen short voor dames
286786 XS, S, M, L, XL, 2XL

Rijshort van 2 mm dik neopreen.
• Verbeterde pasvorm in de stijl van een 

yogabroek aan de taille.
• Ontwerp met vlakke stiksels schuurt niet op 

de huid.
• Sea-Doo logo op zijkant.

Zwart (90)

NIEUW Korte short van 1,5 mm dik 
neopreen voor dames
286824 XS, S, M, L, XL, 2XL

Rijshort van 1,5 mm dik neopreen.
• 90% neopreen, 10% nylon.
• Binnenbeenlengte: 12,5 cm
• Ergonomische tailleband zoals yogabroek en 

lang rugpand voor betere dekking. 
• Constructie met vlak stiksel voorkomt 

schuren.
• Nauwsluitend.
• Elastische stof.
• Vochtafvoerend.
• Sea-Doo logo op achterkant.

Zwart (90)

Beschermende ondershort voor 
dames
286799 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

2 mm neopreen ondershort voor bescherming 
rond het zitvlak.
• Elastische binnenkant tailleband. 
• Elastische stof.
• Uv-bescherming.
• Vochtafvoerend.
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Teal (74) Violet (41)

Montego jack voor dames
286821 XS, S, M, L, XL, 2XL

3/2 mm neopreen performance jack voor dames.
• 90% neopreen, 10% nylon.
• Atletische pasvorm. 
• Band onderste zoom met 2 mm Glideskin 

neopreen.
• Automatisch vergrendelende duurzame YKK 

rits vooraan.
• Ruwe randen bij de polsen en kraag. 
• Contrasterende constructie met vlak stiksel 

voorkomt schuren.
• Uv-bescherming.
• Sea-Doo logo op mouw en achterzijde.

Zwart (90)

Montego broek voor dames
286820 XS, S, M, L, XL, 2XL

3/2 mm neopreen performance broek voor 
dames.
• 90% neopreen, 10% nylon.
• Ergonomische tailleband en lang rugpand voor 

betere dekking. 
• 2 mm elastische neopreen stof aan zijkanten 

voor betere mobiliteit.
• Neopreen met textuur en slijtvaste 

kniestukken voor meer duurzaamheid.
• 2 mm Glideskin neopreen op manchet broek 

zodat deze goed op zijn plaats blijft zitten.
• Nauwsluitend.
• Duurzaam. 
• Uv-bescherming. 
• Sea-Doo logo op been en achterzijde.

Deep Purple (42)

Exotic 3 mm dikke korte wetsuit 
voor dames
286813 XS, S, M, L, XL, 2XL

3/2 mm wetsuit voor dames, voor ultieme 
bescherming en comfort bij gematigde 
temperaturen
• 90% neopreen elastische stof, 10% nylon.
• 2 mm zeer elastische stof aan zijkanten: 94% 

nylon, 6% spandex. 
• 3 mm dikke neopreen buitenkant en onderflap. 
• Uv-bescherming.
• Ontwerp met open kraag en verstelbare 

velcro sluiting voor comfort en 
bewegingsvrijheid.

• Glideskin afdichtingen op de zoom van arm 
en been. 

• Duurzame YKK rits op de rug met Sea-Doo 
ritssluiting. 

• Zak op zijkant en ritssluiting. 
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WAT TE DRAGEN 
TIJDENS JE EERSTE RIT

HEREN DAMES

Lange mouwen: 1  454660_81 2 454683_38
Ondershort en short: 3 454581_90 4 454658_26 5 286799_90 6 454680_90  Zonnebril: 7  8 448746_11

Petten: 9 454706_26  Reddingsvest: 10 285988_26 11 287001_76
Handschoenen: 12 446333_74  Schoeisel: 13 444259_90 14 444259_09
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DAMES – RASHGUARD

Rashguards

HEREN – RASHGUARD

Navy (89) Violet (41)

NIEUW Rashguard uit één stuk 
voor dames
454672 S, M, L, XL

Rashguard uit één stuk met lange mouwen, 
perfect om je te beschermen tijdens je rit met 
je Sea-Doo.
• 87% polyester, 13% Spandex.
• 210 gsm.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Naar vier zijden elastisch.
• Sneldrogend. 
• Rits op de rug met lange lus voor makkelijk 

aantrekken.
• Sea-Doo logo links op de borst.

Ice (38) Royal Blue (83)

NIEUW Performance rashguard 
met lange mouwen voor dames
454683 S, M, L, XL

Ultieme lichtgewichtbescherming tegen zon en 
waterspatten – atletische pasvorm.
• 87% polyester, 13% Spandex.
• 210 gsm.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Naar vier zijden elastisch.
• Sneldrogend.
• Atletische pasvorm.
• Sea-Doo logo op zoom.

Wit (01) Royal Blue (83)

Performance rashguard met lange 
mouwen
454665 S, M, L, XL, 2XL

Ultieme lichte bescherming tegen zon en 
waterspatten met een atletische pasvorm.
• 87% polyester, 13% Spandex.
• 210 gsm.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Naar vier zijden elastisch.
• Sneldrogend. 
• Atletische pasvorm.
• Sea-Doo logo op mouw.

Rookkleur (57) Navy (89)

Performance rashguard met korte 
mouwen
454666 S, M, L, XL, 2XL

Lichte bescherming tegen zon en waterspatten 
met een atletische pasvorm en korte mouwen.
• 87% polyester, 13% Spandex.
• 210 gsm.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Naar vier zijden elastisch.
• Sneldrogend. 
• Atletische pasvorm
• Sea-Doo logo op schouder.

Zwart (90)           Army Green (77)        Lava Red (17)

Signature rashguard met lange 
mouwen
454459 S, M, L, XL, 2XL

Rashguard met lange mouwen met losse 
pasvorm.
• 87% polyester, 13% Spandex.
• 210 gsm.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Naar vier zijden elastisch.
• Sneldrogend.
• Sea-Doo logo in het midden op de borst.

Zwart (90) Blauw (80) Ice (38)

Signature rashguard met korte 
mouwen
454487 S, M, L, XL, 2XL

Rashguard met korte mouwen met losse 
pasvorm.
• 87% polyester, 13% Spandex.
• 210 gsm.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Naar vier zijden elastisch.
• Sneldrogend.
• Sea-Doo logo in het midden op de borst.
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DAMES – RASHGUARD

KIES DE PERFECTE UV-
BESCHERMING VOOR JE LICHAAM

BRP STELT VOOR: HET NIEUWE COMPLETE ASSORTIMENT UV-BESCHERMING 
VOOR JE LICHAAM. VERTREK NOOIT ZONDER DEZE KLEDING, VOOR DE ULTIEME 

WATERDICHTE BESCHERMING TEGEN DE ZON.

SHIRT MET 
KAP EN UV-

BESCHERMING
Perfect voor 

hengelen of lange 
dagen op het 

water

RASHGUARD
PERFORMANCE

Bescherming voor
racers

RASHGUARD 
SIGNATURE
Voor comfort

SHIRT MET 
LANGE MOUWEN 

EN UV-
BESCHERMING

Voor bescherming 
en comfort

T-SHIRT MET UV-
BESCHERMING
De betaalbare 

optie

LEGGING 
MET UV-

BESCHERMING
Beste 

onderkleding met 
uv-bescherming

RASHGUARD UIT 
EEN STUK VOOR 

DAMES
Voor complete 
bescherming

RASHGUARD 
PERFORMANCE 
VOOR DAMES

Bescherming voor 
racers

SNELDROGEND

UV- 
BESCHERMING UPF 50 UPF 50 UPF 50 UPF 50 UPF 50 UPF 50 UPF 50 UPF 50

PRIJS € € € € € € € € € € € € € €

MAAT
Heren
S - 2XL

Heren
S - 2XL

Heren en dames
S - 2XL
S - XL

Heren
S - 3XL

Heren
S - 3XL

Heren en dames
S - 3XL

XS - 2XL

Vrouwen
S - XL

Vrouwen
S - XL

PASVORM Losse pasvorm Atletische 
pasvorm

Losse pasvorm Losse pasvorm Losse pasvorm Losse pasvorm Atletische 
pasvorm

Atletische 
pasvorm

Teal (74) Violet (41)

NIEUW Performance rashguard 
met korte mouwen voor dames
454682 S, M, L, XL

Lichtgewichtbescherming tegen zon en 
waterspatten – atletische pasvorm.
• 87% polyester, 13% Spandex.
• 210 gsm.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Naar vier zijden elastisch.
• Sneldrogend.
• Nauwsluitende pasvorm.
• Ontwerp met halve rits in het midden.
• Sea-Doo logo op schouder.

Zwart (90) Lava Red (17)

Signature rashguard met lange 
mouwen voor dames
454465 S, M, L, XL

Rashguard met lange mouwen met losse 
pasvorm voor dames.
• 87% polyester, 13% Spandex.
• 210 gsm.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Naar vier zijden elastisch.
• Sneldrogend.
• Sea-Doo logo in het midden op de borst.

Zwart (90) Navy (89)

Signature rashguard met korte 
mouwen voor dames
454484 S, M, L, XL

Rashguard met korte mouwen met losse 
pasvorm voor dames.
• 87% polyester, 13% Spandex.
• 210 gsm.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Naar vier zijden elastisch.
• Sneldrogend.
• Sea-Doo logo in het midden op de borst.
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Uv-bescherming

HEREN - UV-BESCHERMING

DAMES - UV-BESCHERMING

Zwart (90) Lava Red (17)

NIEUW Shirt met kap en uv-
bescherming
454659 S, M, L, XL, 2XL

Shirt met kap en uv-bescherming, ideaal om 
veilig te blijven in alle comfort.
• 92% polyester, 8% Spandex. 
• 175 gsm.
• Losse pasvorm.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Sneldrogend.
• Ingebouwd masker in kraag.
• Sea-Doo logo in het midden op de borst.

Rookkleur (57) Oranje (12)

NIEUW Shirt met lange mouwen 
en uv-bescherming
454670 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Shirt met lange mouwen en uv-bescherming, 
ideaal om veilig te blijven in alle comfort.
• 92% polyester, 8% Spandex. 
• 175 gsm.
• Losse pasvorm.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Sneldrogend.
• Sea-Doo logo links op de borst.

Navy (89) Light Blue (81)

NIEUW T-shirt met lange mouwen 
en uv-bescherming
454660 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Shirt met lange mouwen en uv-bescherming, 
ideaal om veilig te blijven in alle comfort.
• 92% polyester, 8% Spandex. 
• 175 gsm.
• Losse pasvorm.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Ingezette mouw. 
• Sea-Doo logo links op de borst en plastisol 

print op de rug.

Heather Charcoal (29)           Navy (89)

Sea-Doo T-shirt met uv-
bescherming
454486 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-shirt met uv-bescherming.
• 100% polyester.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Losse pasvorm.
• Sneldrogend.
• 3D logo op borst.
• Zwarte band op schouder.

Zwart (90) Navy (89)

NIEUW Sea-Doo legging met 
uv-bescherming
454707 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Lange legging met uv-bescherming.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Vochtafvoerend en sneldrogend.
• Normale pasvorm met verstelbare tailleband.

Zwart (90)

NIEUW Legging met uv-
bescherming voor dames
454702 XS, S, M, L, XL, 2XL

Lange legging met uv-bescherming.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Vochtafvoerend en sneldrogend.
• Normale pasvorm.
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Hoofddeksels

UNISEX – HOOFDDEKSELS

Veelkleurig (18)

NIEUW Sea-Doo strohoed
454792 S/M, M/L

Strohoed met brede rand en verstelbare 
kinriem.
• Sea-Doo logo op voorzijde.
• Gedrukte stof onder de rand.

Army Green (77)         Bruin (04)

Adventure hoed met brede rand
454478 Universele maat

Hoed met brede rand, perfect voor elk 
avontuur.
• 100% katoen.
• Elastische en sneldrogende stof.
• Geïntegreerde kinriem.
• Zijkanten die omhoog klappen.
• Ventilatieopeningen aan de zijkanten.

Rookkleur (57)              Wit (01)

NIEUW Sea-Doo zonnehoed
454693 Universele maat

Zonnehoed met siliconen print.
• 100% nylon.
• Uv-bescherming – 40 UPF.
• Sneldrogend.

Grijs (09)                Teal (74) Lava Red (17)

Sea-Doo mesh pet
454687 Universele maat

Lichte pet, geschikt voor de zomer.
• Voor: 100% katoen.
• Verstelsysteem achteraan.
• Sea-Doo logo in het midden vooraan.

Zwart (90) Navy (89)

Sea-Doo Retro platte pet
454688 Universele maat

Platte pet met gaaswerk achteraan, perfect 
voor hete zomerdagen.
• Voor: 100% katoen.
• Verstelsysteem achteraan.
• Schuimrubber vooraan.
• Sea-Doo Life graphics in het midden vooraan.

Zwart (90)                    Teal (74)     Violet (41)

Sea-Doo vissershoed
454624 Universele maat

Unisex Sea-Doo vissershoed, perfect voor een 
stijlvolle look voor een dag op de boot.
• 100% katoen keperstof.
• Sea-Doo patch in het midden vooraan. 
• Sea-Doo geweven label op de rand.

Hi-Vis Yellow (26)       Ice (38) Royal Blue (83)

NIEUW Lichte zeepet
454706 Universele maat

Lichte pet voor de zomer.
• 100% nylon.
• Uv-bescherming – 40 UPF.
• Sneldrogend.

Zwart (90)

NIEUW Sea-Doo surfpet
454674 Universele maat

Surfpet in gaasweefsel.
• 100% polyester.
• Oorkleppen met klem. 
• Zwevende rand.
• Uv-bescherming – 40 UPF.
• Zachte plastisol print met Sea-Doo logo op 

voorzijde.

Zwart (90)      Rookkleur (57)

Sea-Doo doek
454690 Universele maat

Sneldrogende Sea-Doo doek.
• 100% polyester.
• Lichte, vochtwerende, ademende stof.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Kan ook omgevormd worden tot een 

hoofdband of een gezichtsmasker.
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HEREN - HOOFDDEKSELS

DAMES - HOOFDDEKSELS

Grijs (09)

NIEUW Sea-Doo vissershoed
454673 Universele maat

Lichte en ademende vissershoed.
• 100% polyester.
• Afneembare kinriem met sluiting.
• Zwevende rand.
• Verwijderbare nekflap om je te beschermen 

tegen weer en wind.
• Uv-bescherming – 40 UPF. 
• Opening achteraan voor ventilatie. 
• Sea-Doo logo in het midden vooraan.

Zwart (90)

Ice (38)            Royal Blue (83)        Wit (01)

Sea-Doo Signature pet
454686 Universele maat

Signature pet.
• 100% katoen.
• Verstelsysteem achteraan.
• Sea-Doo logo in het midden vooraan.

Army Green (77)    Grijs (09)

NIEUW Sea-Doo korte beanie
454675 Universele maat

Comfortabele korte beanie.
• 60% katoen, 40% acryl.
• Sea-Doo geweven label vooraan.

Zwart (90)

Pet met klep voor dames
454480 Universele maat

Verstelbare klep voor dames.
• 100% katoen.
• Gesp achteraan om te verstellen.

Violet (41)

Beach pet voor dames
454689 Universele maat

Lichte, ademende zomerpet.
• Schuimrubber vooraan.
• Verstelsysteem achteraan.
• Sea-Doo borduursel op voorzijde.
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1  Sea-Doo Sand gepolariseerde 
zwevende zonnebril
448746_95

2 (NIEUW) Sea-Doo zonnehoed
454693_01

3 Explorer jack
286815_07

4 (NIEUW) Shirt met kap en uv-
bescherming
454659_17

5 Beschermende ondershort
454581_90

6 Adventure Cargo short
454661_57

7  Sea-Doo Choppy 
handschoenen
446332_17

8 (NIEUW) Explorer 
reddingsvest 
285996_70

9 (NIEUW) Sea-Doo legging 
met uv-bescherming
454707_90

10 (NIEUW) Sea-Doo 
waterschoenen
444259_30

GA VOOR EEN AVONTUURLIJKE LOOK
VOOR AL JOUW AVONTUREN EN LANGE DAGEN OP HET WATER!

1
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Makkelijk 
wateraf-
voerend

Inklapbaar 
achterpaneel om 
makkelijk aan te 
trekken

Sneldrogend

Lichtgewicht

SEA-DOO STELT VOOR: 
NIEUWE, VERBETERDE 
WATERSCHOENEN EN LAARZEN
100% WATERAFVOEREND
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UNISEX – SCHOEISEL

Schoeisel

SCHOEISEL (MEET LENGTE VOET)

Sea-Doo middelhoge schoenen en waterschoenen
VS herenmaat* 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VS damesmaat 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Maten EU 36 ½ 37 ½ 39  40 41 ½ 42 ½ 44 45 ½ 46 ½
Voetlengte van hiel tot teen (inch) 9 9,2 9,6 10,0 10,4 10,6 11,0 11,2 11,6
Voetlengte van hiel tot teen (cm) 23,0 23,5 24,5 25,5 26,5 27,0 28,0 28,5 29,5
*Gebruik codes VS om het onderdeelnummer te vervolledigen bij je bestelling.

Sea-Doo neopreen laarzen en neopreen schoenen
VS herenmaat* 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VS damesmaat 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Maten EU 36 37-38 39 40-41 42 43-44 45 46-47 48
Voetlengte van hiel tot teen (inch) 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12
Voetlengte van hiel tot teen (cm) 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5
*Gebruik codes VS om het onderdeelnummer te vervolledigen bij je bestelling.

Zwart (90) Grijs (09)

NIEUW Sea-Doo waterschoenen
444259 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Sea-Doo waterschoenen.
• 45% netgaas, 40% EVA, 15% lycra.
• Antimicrobiële behandeling. 
• Lichtgewicht EVA in de schoenzool. 
• Beschermende laag urethaan rondom. 
• Gevlochten bovendeel en geperforeerde zool 

voor een snelle waterafvoer. 
• Antislip buitenzolen die geen sporen 

achterlaten. 
• Lage waterschoenen die bescherming bieden 

op het water en er als een sportschoen uitzien.

Zwart (90)

NIEUW Sea-Doo middelhoge 
schoenen
444260 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Sea-Doo middelhoge schoenen gemaakt voor 
performante ritten.
• 50% EVA, 40% netgaas, 10% lycra.
• Antimicrobiële behandeling.
• Lichtgewicht EVA in de schoenzool.
• Beschermende laag urethaan rondom.
• Gevlochten bovendeel en geperforeerde zool 

voor een snelle waterafvoer.
• Antislip buitenzolen die geen sporen 

achterlaten.
• Met deze middelhoge waterschoenen kun 

je hoge snelheden halen terwijl je enkels 
beschermd blijven tegen botsingen tegen de 
romp.

Rouge (30)

Zwart (90)

NIEUW Sea-Doo neopreen laarzen
444262 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

5 mm dikke neopreen laarzen om je voeten warm 
te houden tijdens je rit.
• 90% neopreen, 10% nylon.
• 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.

Zwart (90)

NIEUW Sea-Doo neopreen 
schoenen
444261 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Schoenen 3 mm dik neopreen.
• 90% neopreen, 10% nylon.
• Neopreen constructie, dubbel gelijmd en blind 

gestikte naden.
• Flexibele rubberen beschermingen voor tenen 

en hiel.
• Voorgevormde buitenzool met antislip 

loopvlak.
• Antislip binnenzool.
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Brillen

UNISEX - BRILLEN

Goud (11)

Groen (70)

Rood (30)

Turquoise (Aqua) (76)

Zilver (08)

Sea-Doo Wave gepolariseerde 
zwevende zonnebril
448717 Universele maat

• Gepolariseerde gekleurde fotochromatische 
glazen.

• Technologie met zwevend montuur. 
• UV400 bescherming.
• Met lucht geïnjecteerde lichtgewicht 

drijvende brillenpoten. 
• Verstelbare veiligheidsband.

Amber (95)

Blauw (80) Goud (11)

Groen (70) Indigo Blue (82)

Gespiegeld zilver (22) Oranje (12)

Sea-Doo Sand gepolariseerde 
zwevende zonnebril
448746 Universele maat

• Gepolariseerde gekleurde fotochromatische 
glazen.

• Technologie met zwevend montuur. 
• UV400 bescherming.
• Met lucht geïnjecteerde lichtgewicht 

drijvende brillenpoten. 
• Verwijderbare en verstelbare veiligheidsband. 

Blauw (80)

Bruin (04) Goud (11)

Gespiegeld zilver (22) Roze (36)

Oranje (12)

Sea-Doo Lagoon gepolariseerde 
zwevende zonnebril
448747 Universele maat

• Gepolariseerde gekleurde fotochromatische 
glazen.

• Technologie met zwevend montuur. 
• UV400 bescherming.
• Met lucht geïnjecteerde lichtgewicht 

drijvende brillenpoten. 
• Verwijderbare en verstelbare veiligheidsband. 

Groen (70)

Oranje (12) Zilver (08)

Sea-Doo beschermende bril
448623 Universele maat

• Met anticondenstechnologie en gekleurde 
fotochromatische glazen.

• Montuur met indirecte ventilatie. 
• Verstelbare band. 
• Veiligheidskoord om de bril vast te maken aan 

het reddingsvest. 
• Optioneel RX inzetstuk voor beschermende 

bril (448624) (apart verkocht).

Doorzichtig (00)

RX inzetstuk voor beschermende 
bril
448624 Universele maat

• Ontworpen voor de Sea-Doo beschermende 
bril (448623).

• Ga naar je opticien om de gewenste glazen op 
sterkte te plaatsen.
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UNISEX – HANDSCHOENEN

Handschoenen

Zwart (90)

Deep Purple (42) Lava Red (17)

Sea-Doo Choppy handschoenen
446332 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Choppy handschoenen, perfect om met een 
Sea-Doo te rijden.
• Nylon materiaal.
• Handschoenen met elastische stof voor 

bewegingsvrijheid. 
• Dubbel stiksel op gedeelten onder grote 

spanning, voor meer duurzaamheid. 
• Clarino† Nash materiaal op de handpalm met 

2 mm dikke vulling en rubberen Pro-Grip op 
de handpalm voor een stevige grip. 

• Elastische neopreen manchetten.
• Voorgevormde vingers.
• Lycra inzetstukken op knokkels voor maximale 

ergonomie.
• Polssluiting met siliconen print.

Zwart (90)

Neopreen handschoenen
286729 XS, S, M, L, XL, 2XL

1,5 mm dikke neopreen handschoenen tegen 
koud weer.
• 90% neopreen, 10% nylon.
• Uv-bescherming.
• Zeer elastisch materiaal voor superieur 

comfort en bewegingsvrijheid. 
• Antislip rubberen print op handpalmen. 
• Voorgevormde vingers.

Teal (74)

Zwart (90) Royal Blue (83)

Sea-Doo Choppy handschoenen 
met halve vingers
446333 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Choppy handschoenen met halve vingers, 
perfect om met een Sea-Doo te rijden.
• Nylon materiaal.
• Handschoenen met elastische stof voor 

bewegingsvrijheid. 
• Dubbel stiksel op gedeelten onder grote 

spanning, voor meer duurzaamheid. 
• Clarino† Nash materiaal op de handpalm met 

2 mm dikke vulling en rubberen Pro-Grip op 
de handpalm voor een stevige grip. 

• Elastische neopreen manchetten.
• Lycra inzetstukken op knokkels voor maximale 

ergonomie.
• Polssluiting met siliconen print.
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PLEZIER IN DE ZON
COMFORTABELE EN STIJLVOLLE BESCHERMING TEGEN DE ZON.

1 2 3

4

5

6

7

8

1  (NIEUW) Shirt met lange 
mouwen en uv-bescherming

454670_12

2 (NIEUW) Sea-Doo strohoed
454792_18

3 Sea-Doo Lagoon 
gepolariseerde zwevende 

zonnebril
448747_22

4 Signature rashguard met 
korte mouwen

454487_38

5 (NIEUW) Klassieke boardshort 
van 46 cm
454658_89

6 (NIEUW) Joggingshort in 
badstof
454708_89

7  Sea-Doo mesh pet
454687_74

8 (NIEUW) Sea-Doo klassieke 
boardshort van 46 cm voor 

dames
454680_41



EEN DAG OP DE BOOT
COMFORT OP EN NAAST HET WATER.

1

T-shirts en sweaters met kap: 1  454664_97 2 454692_57 3 454704_74 4 454679_25
Broeken en shorts: 5 454709_90 6 454703_74  Zonnebrillen: 7  448747_11 

Hoeden en petten: 8 454686_90 9 454624_41 10 454686_01  Winddichte jas: 11 454700_77 12 454712_26

HEREN DAMES

7
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HEREN - SPORTKLEDING

Sportkleding

Zwart (90) Army Green (77)

Sea-Doo winddichte jas
454700 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Lichte, winddichte jas.
• 100% polyester.
• Waterbestendig, winddicht en sneldrogend.
• Verstelbare en opbergbare kap.
• 2 externe zijzakken.
• Borstzak.

Zwart (90)

Sea-Doo Sunset Tech sweater met 
rits
454667 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Tech sweater met kap en rits over de hele 
lengte. 
• 95% polyester, 5% Spandex.
• 280 gsm.
• Geborstelde zwarte stof.
• Antimicrobiële afwerking die pluisvorming 

tegengaat. 
• Verstelbare kap. 
• 2 zakken voor de handen en 1 verborgen zak 

bij de elleboog.
• Sea-Doo logo links op de borst.

Ivoor (97) Lava Red (17)

Sea-Doo Signature sweater met 
kap
454664 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Comfortabele Sea-Doo sweater met kap.
• 60% katoen, 40% polyester.
• 280 gsm.
• Ruimzittend.
• Elastische manchetten en onderste zoom.
• Kangoeroezak. 
• Sea-Doo logo in het midden vooraan. 

Charcoal Grey (07)     Smoke (57)       Teal (74)

Sea-Doo Tech polo met korte 
mouwen
454750 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Casual polo voor elke dag.
• 85% polyester, 15% Spandex.
• Ruimzittend.
• Sneldrogend.
• 2 knopen ter hoogte van halslijn.
• Uv-bescherming – 30 UPF.

Light Blue (81) Rookkleur (57)

NIEUW Sweater met kap in 
badstof
454692 S, M, L, XL

Ontspannen sweater met kap in badstof.
• 55% katoen, 45% polyester.
• Verstelbare kap.

Royal Blue (83) Rookkleur (57)

Surf Report T-shirt
454668 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Ruimzittend T-shirt met ronde hals.
• 100% katoen. 
• 160 gsm.
• Geribbelde kraag. 
• Vierkante graphics links op de borst en 

golvende graphics op de rug.
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HEREN - SPORTKLEDING

Light Blue (81) Rookkleur (57)

Retro Sea-Doo T-shirt
454669 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Ruimzittend T-shirt met ronde hals.
• 100% katoen. 
• 160 gsm.
• Geribbelde kraag. 
• Graphics van het leven met Sea-Doo links op 

de borst en op de rug.

Blauw (80) Wit (01)

NIEUW Ocean View T-shirt
454714 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Casual T-shirt om dagelijks te dragen.
• 100% katoen.

Navy (89) Wit (01)

NIEUW Muscle tanktop
454711 S, M, L, XL, 2XL

Casual tanktop voor elke dag.
• 100% katoen.

Zwart (90) Rookkleur (57)

NIEUW Jogging in badstof
454709 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Comfort de hele dag met deze jogging in 
badstof.
• Elastische tailleband met verstelbaar 

trekkoord.
• Zijzakken + achterzak.
• Lichte, elastische badstof.
• Elastisch bij de manchetten.

Wit (01)

Oranje (12)

Royal Blue (83)        Zwart (90) 

Sea-Doo Signature T-shirt
454663 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Ruimzittend T-shirt met ronde hals.
• 100% katoen. 
• 160 gsm.
• Geribbelde kraag.
• Sea-Doo logo in het midden op de borst.

Rookkleur (57) Navy (89)

NIEUW Joggingshort in badstof
454708 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Comfort de hele dag met deze joggingshorts in 
badstof.
• Elastische tailleband met verstelbaar 

trekkoord.
• Zijzakken + achterzak.
• Lichte, elastische badstof.
• Elastisch bij de manchetten.
• Buitennaad: 50 cm.
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DAMES - SPORTKLEDING

Rookkleur (57) Bruin (04)

Adventure Cargo short
454661 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Functionele en comfortabele Cargo short.
• 92% nylon, 8% Spandex. 
• Buitennaad: 50 cm.
• Rechte pijpen. 
• Waterafstotend (3M Teflon coating).
• Ademende stof.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Elastische tailleband binnenin met trekkoord 

binnen en buiten.
• 2 zakken voor de handen, 2 zakken met flappen 

en 2 zakken op de rug met velcro sluiting.

Zwart (90) Navy (89) Army Green (77)

NIEUW Sea wandelshort van 
50 cm
454662 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Elastische wandelshort met verschillende 
zakken.
• 77% polyester, 16% katoen.
• Buitennaad: 50 cm.
• Waterafstotende coating.
• Uv-bescherming – 50 UPF. 
• Sluiting met knopen en rits.
• 2 zakken voor de handen, 1 zijzak en 1 

waterdichte zak op de rug.
• Ritssluiting achteraan.

Army Green (77)      Zwart (90) Blauw (80)

NIEUW Sea-Doo klassieke 
boardshort van 50 cm
454671 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Boardshort met buitennaad van 50 cm.
• 90% polyester, 10% Spandex.
• Buitennaad: 50 cm.
• Waterafstotende coating.
• Uv-bescherming – 40 UPF. 
• Sluiting vooraan met veters.
• 2 zakken voor de handen en 1 zak met rits op 

de rug.
• Ritssluiting achteraan.

Navy (89) Hi-Vis Yellow (26)

NIEUW Klassieke boardshort van 
46 cm
454658 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Superzachte, klassieke boardshort van 46 cm, 
voor jouw dagelijkse avonturen.
• 90% polyester, 10% Spandex.
• Uv-bescherming – 40 UPF.
• Naar vier zijden elastisch.
• Sneldrogend.
• Elastisch trekkoord bij tailleband.
• Zijzakken. 
• Zak met rits achteraan met ritssluiting.
• Zachte plastisol Sea-Doo print.

Hi-Vis Yellow (26) Violet (41)

Windbestendig jack voor dames
454712 XS, S, M, L, XL, 2XL

Windbestendig jack voor dames.
• 100% polyester.
• Waterbestendig, winddicht en sneldrogend.
• Uv-bescherming – 40 UPF.
• Verstelbare en opbergbare kap.
• 2 externe zijzakken.
• Reflecterende elementen.

Wit (01) Lila (25)

Dames pullover sweater met kap 
Sea-Doo
454679 XS, S, M, L, XL, 2XL

Comfortabele Sea-Doo sweater met kap.
• 60% katoen, 40% polyester.
• Elastische manchetten en onderste zoom.
• Kangoeroezak.
• Sea-Doo logo in het midden op de rug en 

manchet.
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DAMES - SPORTKLEDING

Zwart (90) Lila (25)

Racerback tanktop voor dames
454701 XS, S, M, L, XL, 2XL

Ruimzittende Racerback tanktop voor dames.
• 77% polyester, 18% tencel, 5% Spandex.
• Ademende, lichte en comfortabele stof.
• Vochtafvoerend en sneldrogend.
• Ruimzittend.
• Langer achteraan.

Ice (38)            Navy (89)            Smoke (57)

NIEUW Sunset T-shirt voor dames
454681 XS, S, M, L, XL, 2XL

Casual T-shirt voor dames, voor je alledaagse 
look.
• 95% katoen, 5% spandex.
• 180 gsm.
• Geribbelde kraag.
• Graphics op de rug.
• Sea-Doo logo op de borst.

Lava Red (17)  Royal Blue (83)  Wit (01)

Sea-Doo Signature T-shirt voor 
dames
454678 XS, S, M, L, XL, 2XL

T-shirt met vrouwelijke pasvorm en ronde hals.
• 95% katoen, 5% spandex. 
• 180 gsm.
• Geribbelde kraag. 
• Sea-Doo logo in het midden vooraan.

Teal (74) Violet (41)

NIEUW Crew Terry voor dames
454704 XS, S, M, L, XL, 2XL

Heel zacht shirt voor je dagelijkse avonturen.
• 60% polyester, 40% rayon.
• 210 gsm.
• Normale pasvorm.
• Sneldrogend.
• Geribbelde manchetten en onderste rand.
• Ski-Doo logo geborduurd op voorarm.

Zwart (90)         Royal Blue (83) Violet (41)

NIEUW Sea-Doo klassieke 
boardshort van 15 cm voor dames
454680 XS, S, M, L, XL, 2XL

Klassieke boardshort.
• 90% polyester, 10% Spandex.
• Naar vier zijden elastisch.
• Uv-bescherming – 40 UPF.
• Trekkoord aan binnenkant voor verstellen.
• Sneldrogend.
• Waterafstotend.

Teal (74) Violet (41)

NIEUW  Shorty Terry voor dames
454703 XS, S, M, L, XL, 2XL

Heel zachte short voor je dagelijkse avonturen.
• 60% polyester, 40% rayon.
• 210 gsm.
• Normale pasvorm.
• Sneldrogend.
• Ski-Doo logo geborduurd onderaan op been.
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KINDEREN/TIENERS - SPORTKLEDING

Turquoise (Aqua) (76) Royal Blue (83)

NIEUW Pet met gaasweefsel voor 
jongeren
454677 Universele maat

Pet in gaasweefsel voor jongeren.
• 100% katoen.
• Verstelbare riem achteraan. 
• Sea-Doo 3D borduursel op voorzijde.

Royal Blue (83)

NIEUW Sea-Doo sweater met kap 
en rits voor jongeren
454685 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

Casual Sea-Doo sweater met kap en rits voor 
jongeren.
• 60% katoen, 40% polyester.
• 280 gsm.
• Geribbelde manchetten en zoom onderaan.
• Graphics op de rug.
• Sea-Doo logo op voorzijde.

Royal Blue (83)    Lila (25)

NIEUW Rashguard met lange 
mouwen voor jongeren
454676 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

Rashguard met lange mouwen en uv-
bescherming voor jongeren, ideaal om je kind 
veilig te houden in alle comfort.
• 87% polyester, 13% Spandex. 
• 210 gsm.
• Losse pasvorm.
• Uv-bescherming – 50 UPF.
• Raglanmouw. 
• Sea-Doo logo op voorzijde.

Lava Red (17) Wit (01)

Sea-Doo T-shirt voor jongeren
454684 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

Casual Sea-Doo T-shirt voor jongeren.
• 100% katoen.
• 160 gsm.
• Geribbelde kraag.
• Sea-Doo Life logo in het midden vooraan.
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Recreatieproducten en producten onder licentie

Sea-Doo driehoekige tube voor 
één persoon (122 cm x 127 cm)
B106670000 (VS)   
B107210076 (EU)
• Ontworpen voor één persoon.
• Zittend design.
• Robuuste pvc blaas maat 24 met 

420 denier gedeeltelijke nylon bekleding 
voor zwaar gebruik.

• Dubbele schuimrubberen handgrepen 
met knokkelbescherming om schuren te 
voorkomen.

• Zelflozende afvoeropeningen.
• Verstevigd treksysteem.
• Trekhaak met snelkoppeling.
• Klepdeksel met vulling.
• Reparatiekit voor gaten.
• Boston-klep voor blaas en normale 

luchtklep in vloer.
• Diameter: 122 cm x 127 cm wanneer 

opgeblazen.

Sea-Doo Deck tube voor twee 
personen (175 cm x 183 cm)
B107110000 (VS)  
B107220010 (EU)
• Ontworpen voor maximaal twee personen 

en om liggend te rijden.
• Robuuste pvc blaas maat 26 met 

420 denier volledige nylon bekleding voor 
zwaar gebruik.

• Dubbele zacht schuimrubberen 
handgrepen met knokkelbescherming om 
schuren te voorkomen.

• Comfortabel schuimrubberen kussen.
• 1 zelflozende afvoeropening.
• Verstevigd treksysteem.
• Trekhaak met snelkoppeling.
• Klepdeksel met vulling.
• Reparatiekit voor gaten.
• Boston-klep.
• Afmetingen: 175 cm x 183 cm wanneer 

opgeblazen.

Sea-Doo tube voor drie personen 
zittend (201 cm x 224 cm)
B107120000 (VS) 
B107230076 (EU)
• Ontworpen voor maximaal drie personen 

die met hun rug tegen de ruggensteun 
zitten.

• Constructie met stevige pvc blaas en 
robuuste volledige nylon bekleding met 
zelflozende afvoeropening.

• Inclusief zone van zacht schuimrubber 
voor zitten en schuimrubberen 
knokkelbescherming om schuren te 
voorkomen.

• Op 4 punten verstevigd treksysteem.
• Trekhaak met snelkoppeling.
• Klepdeksel met vulling.
• Reparatiekit voor gaten.
• 2 Boston-kleppen.
• Afmetingen: 201 cm x 224 cm wanneer 

opgeblazen.

Vervangende enkelband
B107340090
• Vervangende enkelband voor Sea-Doo 

opblaasbaar paddleboard.
• Past op paddleboards van Sea-Doo 

(B106660000, B107240076)

Touwen voor Tubing
B104860000  
B104770000

• Geverfd en zonbestendig polyethyleen ter 
bescherming tegen uv-straling.

• Lussen aan beide uiteinden.
• Handig op te bergen in handgreep met oog 

om aan de muur te hangen.
B104860000
• Touw van 18,3 m voor tube met 1 passagier.
• 680 kg trekkracht.
B104770000
• Touw van 18,3 m voor tube met 2 tot 4 

passagiers.
• 1860 kg trekvermogen.

Drijvende lounger
B104300000
• Zachte, comfortabele en makkelijk schoon te 

maken drijvende mat.
• 100% NBR vinyl gesloten-celschuim van 

3,5 cm.
• Ontworpen voor comfort met een koel en 

verfrissend golvend oppervlak.

Sea-Doo opblaasbaar rechtstaand 
paddleboard 350 cm
B106660000 (VS) / B107240076 (EU)

• Opblaasbaar, licht en gemakkelijk te 
vervoeren.

• Stof met pvc stiksels en EVA antislip 
voetkussen.

• Kan opgerold worden in verpakbaar formaat 
en in een rugzak gestopt.

• Set omvat: paddleboard, paddle, rugzak met 
wieltjes, 3 vinnen, voetband, reparatiekit en 
handpomp met dubbele werking.

• Maximale belading: 130 kg.
• Afmetingen: L 3,5 m x B 88 cm x T 15 cm.
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RECREATIEPRODUCTEN EN PRODUCTEN ONDER LICENTIE

Design met 
korte mouwen 
voor snel 
omkleden 

Trekkoorden en 
sluitingen voor 
comfortabele 
pasvorm

Kap met twee lagen 

Kangoeroezak en 
gleuven binnenin 
voor toegang 

NIEUW Topo sneldrogende 
handdoek van Slowtide†

B107440077
• Gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal
• Uiterst absorberend, sneldrogend, zandvrij
• Compact en uiterst licht
• Bedrukt aan beide kanten
• Lus om op te hangen
• Duurzaam ontwerp

NIEUW Abstract sneldrogende 
handdoek van Slowtide†

B107450041
• Gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal
• Uiterst absorberend, sneldrogend, zandvrij
• Compact en uiterst licht
• Bedrukt aan beide kanten
• Lus om op te hangen
• Duurzaam ontwerp

NIEUW Sea-Doo Medusa 
strandhanddoek van Slowtide†

B107460089
• Super zacht en absorberend 100% katoen
• Materiaal van topklasse dat vervaging 

tegengaat.
• Bedrukt aan één kant
• Lichtgewicht
• Lus om op te hangen

NIEUW Sea-Doo Ripples 
stranddeken van Slowtide†

B107470080
• Deken van 100% katoen, geweven op zijn 

Turks
• Oversized
• Uiterst licht
• Geweven design
• Franjes aan randen
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Vervangende vin
B107350090
• Vervangende vin voor Sea-Doo opblaasbaar 

paddleboard
• Past op paddleboards van Sea-Doo 

(B106660000, B107240076)

Vervangende paddle
B107370080 • Blauw
• Vervangende paddle voor Sea-Doo 

opblaasbaar rechtstaand paddleboard 350 cm 
(B106660000, B107240076)

Vervangende handpomp
B107380090
• Vervangende handpomp om Sea-Doo 

opblaasbare paddleboards op te blazen 
(B106660000, B107240076)

Vervangende rugzak
B107390009
• Vervangende rugzak met wieltjes om Sea-Doo 

opblaasbare paddleboards te dragen 
(B106660000, B107240076)

Vervangende klep en sleutel
B107400009
• Vervangende klep en sleutel voor Sea-Doo 

opblaasbare paddleboards (B106660000, 
B107240076)

Vervanging Boston-klep
B107410090
• Past op Sea-Doo tubes

NIEUW Sea-Doo Depths 
sneldrogende poncho voor 
omkleden van Slowtide†

B107427274 S/M
B107427374 L/XL
• Gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal
• Uiterst absorberend, sneldrogend en zandvrij
• Hiermee is je wetsuit of zwemkleding aan- en 

uittrekken makkelijk, comfortabel en warm
• Bedrukt aan beide kanten
• Kangoeroezak
• Verborgen opening binnenin voor toegang
• Kap met twee lagen
• Verborgen knopen vooraan met trekkoorden
• Design met korte mouwen voor makkelijk 

omkleden

NIEUW Sea Ripples Xtra Warm 
poncho voor omkleden van 
Slowtide†

B107437289 S/M
B107437389 L/XL
• Zeer zacht en absorberend
• Hiermee is je wetsuit of zwemkleding aan- en 

uittrekken makkelijk, comfortabel en warm
• Geweven design
• Kangoeroezak
• Verborgen opening binnenin voor toegang
• Kap met twee lagen
• Verborgen knopen vooraan met trekkoorden
• Design met korte mouwen voor makkelijk 

omkleden
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REDDINGSVEST

HANDSCHOENEN (MEET BREEDTE 
HANDPALM)

JACK, RUIMZITTENDE RASHGUARDS EN SPORTKLEDING

WETSUITS, RASHGUARDS MET ATLETISCHE PASVORM EN 
NEOPREEN SHORTS

HOE JE MOET METEN

Matentabel

Heren – Normaal 5’ 7"- 6’ 0"
Maten XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Borst (inch) 33-35 35-38 38-41 41-45 45-49 49-53 53-57 57-61 61-65

Taille (inch) 27-29 29-32 32-35 35-39 39-43 43-48 48-52 52-57 57-62
Heupen (zitvlak) 
(inch) 33-35 35-38 38-41 41-45 45-49 49-53 53-57 57-61 61-65

Armlengte (inch) 30 31 32 33 34 35 35 36 36
Binnenbeenlengte 
(inch) 31 31 ½ 32 32 32 32 32 32 32

Dames
Maten XS S M L XL 2XL
Borst (inch) 32-35 34-37 36-39 38-41 40-43 42-45

Taille (inch) 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36

Heupen (inch) 34-34 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46

Hoogte 5’2"-5’4" 5’3"-5’5" 5’5"-5’7" 5’6"-5’8" 5’7"-5’9" 5’9"-6’1"

Gewicht (lb) 90-140 100-150 110-160 130-180 150-200 170-220

Heren
Maten XS S M L XL 2XL 3XL

Borst (inch) 34-38 36-40 38-42 40-44 42-46 44-48 46-50

Taille (inch) 28-32 30-34 32-36 34-38 36-40 38-42 40-44

Heupen (inch) 34-38 36-40 38-42 40-44 42-46 44-48 46-50

Hoogte 5’4"-5’6" 5’5"-5’7" 5’8"-6’ 5’9"-6’1" 6’1"-6’3" 6’2"-6’4" 6’3"-6’5"

Gewicht (lb) 110-160 120-170 130-180 150-200 170-220 190-240 210-270

Maten XS S M L XL 2XL 3XL 
Handpalm (inch) 3 3 ¼ 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½

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

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

Taille
Neem de maat rond je 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 je armen enigszins gebogen naast je lichaam hangen. 
Meet van het midden van je nek langs je arm tot aan de pols.

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

Navigator voor volwassenen
Maten XS S/M L/XL 2XL/3XL 4XL/6XL
Borst (inch) 28-32 32-40 40-52 50-60 61-66

Freedom voor tieners en 
kinderen

Kinder Sandsea

Maten M L Maten S M L
Gewicht 33-55 lb 55-88 lb Gewicht 0-30 lb 30-50 lb 50-90 lb

Dames - Normaal 5’ 3"- 5’ 8"
Maten XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Borst (inch) 32-35 35-37 37-40 40-43 43-47 47-51 51-55 55-59 59-63

Taille (inch) 26-29 29-31 31-34 34-37 37-42 42-46 46-51 51-55 55-60
Heupen (zitvlak) 
(inch) 35-38 38-40 40-43 43-46 46-50 50-54 54-58 58-62 62-66

Armlengte (inch) 29 30 30 31 31 32 32 33 33
Binnenbeenlengte 
(inch) 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Airflow, Explorer, Freedom, Motion voor 
volwassenen
Herenmaten XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Conversie 
damesmaten S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Borst (inch) 30-33 33-37 37-41 41-45 45-49 49-53 53-57 57-61
*zie het product voor beschikbare maten.

SCHOEISEL (MEET LENGTE VOET)

Sea-Doo laarzen en waterschoenen
VS herenmaat* 5 6 7 8 9 10 11 12 13

VS damesmaat 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Maten EU 36 ½ 37 ½ 39  40 41 ½ 42 ½ 44 45 ½ 46 ½

Voetlengte van hiel tot teen (inch) 9 9,2 9,6 10,0 10,4 10,6 11,0 11,2 11,6

Voetlengte van hiel tot teen (cm) 23,0 23,5 24,5 25,5 26,5 27,0 28,0 28,5 29,5

*Gebruik codes VS om het onderdeelnummer te vervolledigen bij je bestelling.

Sea-Doo neopreen laarzen en neopreen schoenen
VS herenmaat* 5 6 7 8 9 10 11 12 13

VS damesmaat 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Maten EU 36 37-38 39 40-41 42 43-44 45 46-47 48

Voetlengte van hiel tot teen (inch) 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12

Voetlengte van hiel tot teen (cm) 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5

*Gebruik codes VS om het onderdeelnummer te vervolledigen bij je bestelling.

Welke code hoort bij jouw maat?

1 Neem je maat.

2 Vul het bestelnummer in van de CODE die met je 
maat overeenstemt om het juiste kledingstuk te 
bestellen. Voorbeeld: 440227_90  
Maat: M = code “06”/ Dus 4402270690

Kleding

Maat Code
EÉN 

MAAT 00

2XS 01
XS 02
S 04
M 06
S 09

XL 12

Maat Code
2XL 14
3XL 16
4XL 18

XS/S 90
S/M 72
L/XL 73

2XL/3XL 74

Schoeisel 

Maat Code
5 24
6 25
7 27
8 28
9 29
10 30
11 31
12 32
13 33
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EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COMONTDEK EEN WERELD VAN AVONTUUR MET ALLE PRODUCTEN VAN BRP.  BRP.COM
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