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For reklameformål viser enkelte scener avbildet i denne katalogen profesjonelle førere og operatører som utfører manøvrer under ideelle og/eller kontrollerte forhold. Forsøk aldri å utføre disse 
eller andre farlige manøvre hvis kjøreferdighetene dine ikke er gode nok. Du må dessuten ha grundig forståelse av og respekt for hvordan Sea-Doo-vannscooteren oppfører seg. KJØR SMART FRA 
STARTEN AV. Kjør alltid ansvarsfullt og sikkert. Etterfølg alle instruksjoner og sikkerhetsmateriell. BRP anbefaler at føreren av en vannscooter er minst 16 år. Bruk alltid relevante verneklær for din 
type båtbruk, inkludert en godkjent redningsvest. Husk alltid at kjøring og alkohol/rusmidler ikke hører sammen. Bruk vannscooteren slik at du holder trygg avstand mellom deg selv og andre. Ta 
alltid hensyn til lokale lover og bestemmelser. På grunn av våre kontinuerlige bestrebelser om økning av produktkvalitet og produktutvikling forbeholder Bombardier Recreational Products Inc. 
(BRP) seg retten til når som helst og uten forpliktelser å opphøre med eller endre spesifikasjoner, konstruksjoner, egenskaper, modeller eller utstyr. Noen modeller som avbildes her, kan inkludere 
ekstrautstyr. Priser er basert på produsentenes anbefalte utsalgspriser. Forhandlere kan selge til en annen pris. For Canada og USA er avgifter ikke inkludert. Avhengig av sted distribueres 
produkter av 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. eller 
Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. ® er registrerte varemerker og TM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller dets datterselskaper. 
* er et varemerke som tilhører Bombardier Inc. brukt på lisens. Velcro er et registrert varemerke som tilhører Velcro Industries. Slowtide er et varemerke for Slowtide LLC. Bluetooth er et registrert 
varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. Garmin og ECHOMAP er varemerker som tilhører Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. GTX er et varemerke som tilhører Castrol Ltd. som brukes på 
lisens. YUASA er et registrert varemerke som tilhører YUASA Batteries Inc. NGK er et registrert varemerke som tilhører NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away er et varemerke som tilhører Salt-Away 
Products. Alle andre firma- og/eller produktnavn er varemerker som tilhører sine respektive eiere. © 2022 BRP Inc. Med enerett. 
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* Elektronisk brems, nøytral og revers.
** Er kanskje ikke tilgjengelig på kjøpstidspunktet. Ta kontakt med forhandleren. 

NYHET

EXPLORER PRO® 170
Den ultimate ledsageren for ethvert eventyr.

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 170
• ST3-skrog™
• Teknisk pakke: BRP Audio – premiumsystem og 7,8" 

bredt fullfargedisplay, USB-port
• iDF – Intelligent Debris Free pumpesystem
• Garmin† 7" berøringsskjerm GPS & Fish Finder
• Touring-vindskjerm
• Kraftig frontstøtfanger
• Justerbar styrestamme
• Explorer-touringsete med kneputer
• Relingfotstøtter
• LinQ® multilastestativ
• Bakre dekkforlengelse med ekstra LinQ-festesystem
• LinQ Explorer-veske

2023 ADVENTURE

 NYHET Iceland Grey

KAPASITET 
Personkapasitet   
Vektkapasitet 272 kg
Akterplattformkapasitet 
(uten passasjer) 100 kg

Bensintank 70 L
Hanskerom 2,9 L
Frontrom 96 L
LinQ Explorer-veske 100 L
Lagringskapasitet – totalt 199 L 

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 373,4 cm

Bredde 125,5 cm
Høyde 140 cm

SKROG  
Type ST3-skrog™
Materiale Glassfiber

ANDRE FUNKSJONER
• Setestropp
• iBR – Intelligent Brems & Revers
• VTS™ (Variabelt trimsystem)
• Bordingsstige
• RF D.E.S.S.™ nøkkel**
• Oppbevaring foran med direkte 

tilgang
• Vanntett telefonrom
• LinQ festesystem
• Kneputer
• Vidvinkelspeil

• Håndtak med håndstøtte
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform
• Vinklede relingfotstøtter
• 1 LinQ frontstøtte
• Koppholder
• Tiltstyring
• Vannskiøye

ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 170
Innsugingssystem Naturlig aspirert 
Slagvolum 1630 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS)
Reverssystem Elektronisk iBR®*
Drivstofftype 95 oktan 
Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control) 
Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument Stort 7,8" bredt LCD-panoramadisplay 

Hovedfunksjoner 

• BRP Connect 
(tilleggsutstyr)

• Musikk 
(tilleggsutstyr)

• Vær (tilleggsutstyr)
• Bluetooth-tilkobling 

(alt.)
• Speedometer
• Turteller
• Klokke

• VTS™
• Drivstofforbruk 

(ekstrautstyr)
• Drivstoffautonomi
• Vanntemperatur
• Hastighetsstatistikk 

(alt.)
• Fartøytimer

iTC System – modus • Sportsmodus
• ECO® modus

• Langsom modus
• Fartsregulator

VEKT 
Tørrvekt 390 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

Explorer Pro® 170
Den ultimate ledsageren  
for ethvert eventyr.

NYHET
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Rotax® 1630 ACE™ – 170-motor
Rotax® 1630 ACE™ – 170 kombinerer mye naturlig 
aspirert kraft og økonomi, noe som betyr at 
eventyret kan være spennende og langvarig.

LinQ Explorer-veske
Hold ekstra utstyr tørt og lett tilgjengelig med 
denne 100 liters vesken. Dette eksklusive LinQ-
kompatible tilbehøret er vanntett, funksjonelt og 
bærbart. Den kan også stables på LinQ-platen/
LinQ-tilbehøret eller bæres som en ryggsekk.

Touring-vindskjerm
En bransjenyhet som reduserer tretthet og støy 
forbundet med langvarig vindtrykk, samtidig som 
den beskytter mot sprut og saltvannseksponering 
når du kjører til havs.

ST3-skrog™
Et innovativt skrog setter standarden 
for håndtering av råvann, stabilitet og 
kjøreegenskaper offshore.

Bakre dekkforlengelse med ekstra 
LinQ-festesystem
Forlenger vannscooteren bak med 29 cm og øker 
stabilitet, plass og lagringsevne.

Komfort på de lengste turene
Med forlenget kjøretid i tankene sørger det nye 
Explorer Touring-setet og knebeskyttere, justerbare 
styrestammer og fotstøtter for den ultimate utvidede 
kjørekomforten. 

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

EXPLORER PRO 170

Explorer Pro® 170
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2023 REC LITE

SPARK® TRIXX™

Leken trickster

 Dazzling Blue

 NYHET Manta Green

ROTAX® MOTOR  900 ACE™ – 90

Modell Spark TRIXX 2-seter Spark TRIXX 3-seter

Innsugingssystem Naturlig aspirert

Slagvolum 899 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS)

Reverssystem Elektronisk iBR®*

Drivstofftype 95 oktan

Gassystem iTC™-system (Intelligent Throttle Control)

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument Komprimer

Hovedfunksjoner • Speedometer 
• Turteller 

• VTS™ 
• Fartøytimer

iTC System – modus • Sportsmodus

VEKT 
Tørrvekt 194 kg 199 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

KAPASITET 
Personkapasitet     

Vektkapasitet 160 kg 205 kg

Bensintank 30 L

Hanskerom 1,6 L

Frontrom 27 L (tilbehør)

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 279 cm 305 cm

Bredde 118 cm

Høyde 107 cm

SKROG  
Type Spark® skrog

Materiale Polytec™

ANDRE FUNKSJONER
• Smalt sete
• Setestropp
• RF D.E.S.S.™ nøkkel**
• LinQ® festesystem (tilbehør)

• Wetgrip fotbrett
• Ergolock puter
• Håndtak med håndstøtte
• Slepekrok

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 900 ACE™ – 90 
• Spark® skrog 
• Lett og leken plattform
• Kan trekkes med de fleste mellomstore biler
• Inntil 3 passasjerer
• TRIXX™ pakke: BRP Audio – bærbart system 

(ekstrautstyr), styre med justerbar stamme, 
iBR® – Intelligent brems og revers, utvidet utslag 
VTS™ (Variabelt trimsystem), trinnkiler, eksklusive 
fargesett

* Elektronisk brems, nøytral og revers.  
** Er kanskje ikke tilgjengelig på kjøpstidspunktet.  

Ta kontakt med forhandleren.

Spark®

Unik moro
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SPARK® TRIXX™

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, TM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

Rotax® 900 ACETM – 90-motor
Rotax® 900 ACE – 90 gir hurtig akselerasjon og 
imponerende drivstofføkonomi. 

Utvidet utslag VTS™ 
(variabelt trimsystem)
Gir dobbelt utslag i forhold til den vanlige VTS™ 
for enklere utførelse av triks.

BRP Audio – bærbart system (ekstrautstyr)
Vanntett 50-watts Bluetooth‡ bærbart lydsystem 
med høy kvalitet.

iBR® – Intelligent brems og revers
Bare for Sea-Doo®: iBR® stopper vannscooteren 
raskere og gir mer kontroll og manøvrerbarhet i 
lave hastigheter og i revers.

Spark® skrog  
Spark skrogdesign utgjør en lett og leken 
plattform. Innovativt Polytec™-materiale som 
reduserer vekt og optimerer ytelse og effektivitet. 
Den innstøpte fargen er mer ripebestandig enn 
glassfiber. 

Styre med justerbart stigerør
Et teleskopisk styresystem som optimerer 
opplevelsen for forskjellige førerstørrelser.

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

Spark©
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2023 REC LITE

SPARK® TRIXX™

Leken trickster

 Dazzling Blue

 NYHET Manta Green

ROTAX® MOTOR  900 ACE™ – 90

Modell Spark TRIXX 2-seter Spark TRIXX 3-seter

Innsugingssystem Naturlig aspirert

Slagvolum 899 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS)

Reverssystem Elektronisk iBR®*

Drivstofftype 95 oktan

Gassystem iTC™-system (Intelligent Throttle Control)

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument Komprimer

Hovedfunksjoner • Speedometer 
• Turteller 

• VTS™ 
• Fartøytimer

iTC System – modus • Sportsmodus

VEKT 
Tørrvekt 194 kg 199 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

KAPASITET 
Personkapasitet     

Vektkapasitet 160 kg 205 kg

Bensintank 30 L

Hanskerom 1,6 L

Frontrom 27 L (tilbehør)

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 279 cm 305 cm

Bredde 118 cm

Høyde 107 cm

SKROG  
Type Spark® skrog

Materiale Polytec™

ANDRE FUNKSJONER
• Smalt sete
• Setestropp
• RF D.E.S.S.™ nøkkel**
• LinQ® festesystem (tilbehør)

• Wetgrip fotbrett
• Ergolock puter
• Håndtak med håndstøtte
• Slepekrok

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 900 ACE™ – 90 
• Spark® skrog 
• Lett og leken plattform
• Kan trekkes med de fleste mellomstore biler
• Inntil 3 passasjerer
• TRIXX™ pakke: BRP Audio – bærbart system 

(ekstrautstyr), styre med justerbar stamme, 
iBR® – Intelligent brems og revers, utvidet utslag 
VTS™ (Variabelt trimsystem), trinnkiler, eksklusive 
fargesett

* Elektronisk brems, nøytral og revers.  
** Er kanskje ikke tilgjengelig på kjøpstidspunktet.  

Ta kontakt med forhandleren.

Spark® Trixx™
Leken trickster
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SPARK® TRIXX™

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, TM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

Rotax® 900 ACETM – 90-motor
Rotax® 900 ACE – 90 gir hurtig akselerasjon og 
imponerende drivstofføkonomi. 

Utvidet utslag VTS™ 
(variabelt trimsystem)
Gir dobbelt utslag i forhold til den vanlige VTS™ 
for enklere utførelse av triks.

BRP Audio – bærbart system (ekstrautstyr)
Vanntett 50-watts Bluetooth‡ bærbart lydsystem 
med høy kvalitet.

iBR® – Intelligent brems og revers
Bare for Sea-Doo®: iBR® stopper vannscooteren 
raskere og gir mer kontroll og manøvrerbarhet i 
lave hastigheter og i revers.

Spark® skrog  
Spark skrogdesign utgjør en lett og leken 
plattform. Innovativt Polytec™-materiale som 
reduserer vekt og optimerer ytelse og effektivitet. 
Den innstøpte fargen er mer ripebestandig enn 
glassfiber. 

Styre med justerbart stigerør
Et teleskopisk styresystem som optimerer 
opplevelsen for forskjellige førerstørrelser.

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

Spark® Trixx™
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ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 130

Modell GTI 130

Innsugingssystem Naturlig aspirert

Slagvolum 1630 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS)

Reverssystem Elektronisk iBR®*

Drivstofftype 95 oktan

Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control)

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument 4,5" digitalt display

Hovedfunksjoner • Speedometer 
• Turteller 

• Klokke 
• Fartøytimer 

iTC System – modus • Sportsmodus • ECO®-modus 

VEKT 
Tørrvekt 335 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

KAPASITET 
Personkapasitet   

Vektkapasitet 272 kg 

Bensintank 60 L

Hanskerom 8,8 L

Frontrom 144 L

Lagringskapasitet – totalt 152,8 L

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 331,8 cm

Bredde 125 cm

Høyde 113,7 cm

SKROG  
Type GTI™ skrog 

Materiale Polytec™ Gen 2

ANDRE FUNKSJONER
• Setestropp
• RF D.E.S.S.™ nøkkel**
• BRP Audio – Premium System 

(tilbehør)
• Vidvinkelspeil

• Håndtak med håndstøtte
• Fotbrønnteppe
• Slepekrok

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 130 
• GTI™-skrog 
• iBR® - Intelligent brems og revers
• Stor badeplattform med LinQ® festesystem
• Ergolock™ todelt sete
• Stor frontoppbevaring
• Vanntett telefonrom

* Elektronisk brems, nøytral og revers.  
** Er kanskje ikke tilgjengelig på kjøpstidspunktet. Ta kontakt med forhandleren. 

GTI™ SE 130
Stil, stabilitet og skikkelig moro.

 White & Reef Blue

2023 RECREATION

GTI™ 130
Stil, stabilitet og skikkelig moro.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, TM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

Rotax® 1630 ACE™ – 130-motor
Den kraftige og pålitelige, naturlig aspirerte 
1630 ACE™ – 130 dreier seg om moro og 
akselerasjon, samtidig som den gir utmerket 
drivstoffeffektivitet. 

ECO®-modus
Denne eksklusive Sea-Doo®-funksjonen 
optimerer effekten med inntil 46 % forbedret 
drivstoffeffektivitet.

iBR® - Intelligent brems og revers
Bare for Sea-Doo®: iBR® stopper vannscooteren 
raskere og gir mer kontroll og manøvrerbarhet i 
lave hastigheter og i revers.

GTI™ skrog
Dette moderat V-formede skroget garanterer en 
stabil, hyggelig tur under varierende vannforhold. 
Trygg, forutsigbar håndtering, men utrolig leken 
når du vil ha det. 

Større frontoppbevaring
En imponerende 143 L forseglet oppbevaringsplass 
gjør at førere trygt kan stuve bort utstyr på turen.

Badeplattform med integrert 
LinQ™-system
Eksklusivt hurtigfestesystem på en stor 
badeplattform som gjør det enkelt å montere 
tilbehør.

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

GTI™ SE 130

GTI™ 130
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ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 170

Modell GTI SE 170

Innsugingssystem Naturlig aspirert

Slagvolum 1630 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS)

Reverssystem Elektronisk iBR®*

Drivstofftype 95 oktan

Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control)

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument 4,5" digitalt display

Hovedfunksjoner 
• Speedometer 
• Turteller 
• Klokke 

• VTS™ 
• Fartøytimer 

iTC System – modus • Sportsmodus 
• ECO® modus 

• Langsom modus 
• Fartsregulator 

VEKT 
Tørrvekt 335 kg 

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

KAPASITET 
Passasjerkapasitet   

Vektkapasitet 272 kg 

Bensintank 60 L

Hanskerom 8,8 L

Frontrom 144 L

Lagringskapasitet – totalt 152,8 L

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 331,8 cm

Bredde 125 cm

Høyde 113,7 cm

SKROG  
Type GTI™ skrog 

Materiale Polytec™ Gen 2

ANDRE FUNKSJONER
• Ergolock™ todelt touringsete
• Setestropp
• RF D.E.S.S.™-nøkkel
• Stor frontoppbevaring
• Vanntett telefonrom
• LinQ® festesystem

• Vidvinkelspeil
• Håndtak med håndstøtte
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform med teppe
• Slepekrok

* Elektronisk brems, nøytral og revers. 

2023 RECREATION

GTI™ SE 170
Mer bekvemmelighet og komfort  
gir morsomme dager med familien.

  NY Ice Metal & Neon Mint

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 170
• GTI™ skrog 
• Teknisk pakke: BRP Audio – Premium System 

og iDF – Intelligent Debris-Free System 
(ekstrautstyr)

• iBR® - Intelligent brems og revers
• Variabelt trimsystem (VTS™)
• Langsom modus / fartsregulator
• Bordingsstige
• To fargealternativer

GTI™ SE 170
Mer bekvemmelighet og komfort gir 
morsomme dager med familien.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, TM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

Rotax® 1630 ACE™ – 170-motorer
Nyt mye futt og god drivstofføkonomi med 1630 
ACE – den kraftigste naturlig aspirerte motoren i 
Sea-Doo®-serien.

iDF – Intelligent Debris-Free 
pumpesystem (tilleggsutstyr)
Et innovativt system, det første i bransjen, 
som lar deg fjerne ugress og rusk med intuitiv 
styreaktivert betjening. 

Ombordstigningsleider
Gjør ombordstigning fra vannet enklere og 
raskere.

Badeplattform med integrert 
LinQ™-system
Eksklusivt hurtigfestesystem på en stor 
badeplattform som gjør det enkelt å montere 
tilbehør.

BRP Audio - Premium System 
(tilleggsutstyr)
Bransjens første produsentinstallerte, 
helt vanntette Bluetooth‡-lydanlegg.

GTI™ SE 170

GTI™ skrog
Dette moderat V-formede skroget garanterer en 
stabil, hyggelig tur under varierende vannforhold. 
Trygg, forutsigbar håndtering, men utrolig leken 
når du vil ha det. 

GTI™ SE  170
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ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 170

Innsugingssystem Naturlig aspirert

Slagvolum 1630 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS)

Reverssystem Elektronisk iBR®*

Drivstofftype 95 oktan

Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control)

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument 4,5" digitalt display

Hovedfunksjoner 
• Speedometer 
• Turteller 
• Klokke

• VTS™
• Drivstoffautonomi
• Kjøretøytimer

iTC System – modus
• Sportsmodus 
• ECO® modus 
• Langsom modus 

• Fartsregulator 
• Vannskimodus

VEKT 
Tørrvekt 348 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

KAPASITET 
Personkapasitet   

Vektkapasitet 272 kg 

Bensintank 60 L

Hanskerom 8,8 L

Frontrom 144 L

Lagringskapasitet – totalt 152,8 L

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 331,8 cm

Bredde 125 cm

Høyde 113,7 cm

SKROG  
Type GTI™ skrog 

Materiale Polytec™ Gen 2

ANDRE FUNKSJONER
• Ergolock™ todelt touringsete 
• Setestropp
• VTS™ (Variabelt trimsystem)
• RF D.E.S.S.™-nøkkel
• LinQ festesystem

• Vidvinkelspeil
• Håndtak med håndstøtter
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform
• Slepekrok

* Elektronisk brems, nøytral og revers. 

2023 TOW SPORTS

WAKE™ 170
Laget for å få mest mulig ut av kjølvannet.

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 170
• GTI™-skrog
• iBR® – Intelligent brems og revers
• Stor frontoppbevaring
• Vanntett telefonrom
• Bordingsstige
• Wake-pakke: LinQ® uttrekkbar vannskimast, 

fartsbasert skimodus, avtakbart 
wakeboardstativ, Wake-grafikk

 Neo Mint

Wake™ 170
Laget for å få mest mulig 
ut av kjølvannet.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, TM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

WAKE™ 170

Rotax® 1630 ACETM – 170-motor
Den nye Rotax® 1630 ACE™ – 170 er den kraftigste 
naturlig aspirerte Rotax-motoren noensinne på en 
Sea-Doo® vannscooter.

Wakeboard-stativ
Gir enkel transport av et wakeboard.1

Vannskimodus
Fem forhåndsinnstilte akselerasjonsprofiler gjør 
det enkelt å sørge for en jevn igangkjøring og 
opprettholde et jevnt tempo.

GTI™-skrog
Dette moderat V-formede skroget garanterer en 
stabil, hyggelig tur under varierende vannforhold. 
Trygg, forutsigbar håndtering, men utrolig leken 
når du vil ha det. 

LinQ avtakbar vannskimast
En hurtigmontert avtakbar vannskimast som 
kan stuves bort når den ikke er i bruk. Har 
hjelpemannshåndtak og oppbevaringsplass til line.

1 Wakeboard og tau er ikke inkludert. WAKE PRO 230 er vist

Wake™ 170

©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.
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ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 230

Innsugingssystem Turboladet med ekstern intercooler

Slagvolum 1630 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS)

Reverssystem Elektronisk iBR®*

Drivstofftype 95 oktan

Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control)

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument Stort 7,8" bredt LCD-panoramadisplay

Hovedfunksjoner 

• BRP Connect
• Musikk 
• Bluetooth†-tilkobling
• Speedometer
• Turteller
• Klokke

• VTS™
• Drivstofforbruk
• Drivstoffautonomi
• Vanntemperatur
• Kjøretøytimer

iTC System – modus
• Sportsmodus 
• ECO® modus 
• Langsom modus 

• Fartsregulator 
• Vannskimodus

VEKT 
Tørrvekt 370 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

KAPASITET 
Personkapasitet   

Vektkapasitet 272 kg 

Bensintank 70 L

Hanskerom 2,9 L

Frontrom 96 L

Lagringskapasitet – totalt 98,9 L

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 345,1 cm 

Bredde 125,5 cm (uten stativ)

Høyde 114 cm

SKROG  
Type ST3-skrog™

Materiale Glassfiber

ANDRE FUNKSJONER
• Ergolock™ todelt sete 
• Setestropp
• VTS™ (Variabelt trimsystem)
• RF D.E.S.S.™ nøkkel**
• LinQ festesystem
• Vidvinkelspeil

• Håndtak med håndstøtter
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform med teppe
• Tiltstyring
• Vannskiøye

* Elektronisk brems, nøytral og revers. ** Er kanskje ikke tilgjengelig på kjøpstidspunktet. Ta kontakt med forhandleren.  

2023 TOW SPORTS

 Neo Mint

WAKE™ PRO 230
Stabilitet, effekt og musikk  
for å trekke som en proff. 

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 230
• ST3-skrog™
• Teknisk pakke: BRP Audio – premiumsystem og 

7,8" bredt fullfargedisplay, USB-port
• iDF – Intelligent Debris Free pumpesystem
• iBR® - Intelligent brems og revers
• Vanntett telefonrom
• Oppbevaring foran med direkte tilgang
• Bordingsstige
• Wake-pakke: LinQ® uttrekkbar vannskimast, 

fartsbasert skimodus, avtakbart 
wakeboardstativ, Wake-grafikk

WakeTM Pro 230
Stabilitet, effekt og musikk 
for å trekke som en proff. 
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, TM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

Rotax® 1630 ACE™ – 230-motor
Denne kraftige motoren leveres som standard 
med en turbolader og ekstern intercooler. Den 
er optimert til å kjøre på vanlig bensin, noe som 
reduserer drivstoffkostnadene.

Wakeboard-stativ
Gir praktisk oppbevaring og transport av et 
wakeboard.1

7,8″ bredt fullfargedisplay
Display i fullfarge med utrolig synlighet og et 
nytt nivå med funksjonalitet. Bluetooth- og 
smarttelefon-appintegrasjon gir musikk, vær, 
navigering og mer. 

ST3-skrog™
Et innovativt skrog som setter standarden for 
bølgemestring, stabilitet og kjøreegenskaper 
offshore.

LinQ avtakbar vannskimast
En hurtigmontert avtakbar vannskimast som 
kan stuves bort når den ikke er i bruk. Har 
hjelpemannshåndtak og oppbevaringsplass til line.

BRP Audio – Premiumsystem
Bransjens første produsentinstallerte, helt 
vanntette Bluetooth‡-lydanlegg.

WAKE™ PRO 230

1 Wakeboard og tau er ikke inkludert.

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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* Elektronisk brems, nøytral og revers. 

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 130
• ST3-skrog™
• iBR® – Intelligent brems og revers* 

(ekstrautstyr)
• LinQ® festesystem
• 18,5 Us-gal / 70 liter drivstofftankkapasitet
• Bordingsstige
• Oppbevaring foran med direkte tilgang
• Vanntett telefonrom
• Kraftige deler: elektrisk ledningsnett, håndtak, 

sete, slitering, drivaksel og impeller  White & Reef Blue

GTX™ PRO 130
Utleiemodell.

KAPASITET 
Personkapasitet   

Vektkapasitet 272 kg 

Bensintank 70 L 

Hanskerom 2,9 L 

Frontrom 96 L 

Lagringskapasitet – totalt 98,9 L 

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 345,1 cm 

Bredde 125,5 cm

Høyde 114 cm

SKROG  
Type ST3-skrog™ 

Materiale Glassfiber 

ANDRE FUNKSJONER
• Kraftig sete med termoformet vinyl
• Setestropp
• RF D.E.S.S.™-nøkkel
• Vidvinkelspeil

• Håndtak med håndstøtte 
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform med teppe
• Tiltstyring
• Slepekrok

ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 130

Innsugingssystem Naturlig aspirert

Slagvolum 1630 cm3 

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS) 

Reverssystem Electronic iBR®  (tilleggsutstyr) 

Drivstofftype 95 oktan

Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control) 

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument 4,5" digitalt display

Hovedfunksjoner • Speedometer 
• Turteller 

• Kjøretøytimer

iTC System – modus • Sportsmodus • ECO® modus

VEKT 
Tørrvekt 365 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 6 måneder. 

2023 TOURING

GTX™ Pro 130
Utleiemodell.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, TM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

 GTX™ PRO 130

Rotax® 1630 ACE™ – 130-motor
Den kraftige og pålitelige, naturlig aspirerte 
1630 ACE™ – 130 dreier seg om moro og 
akselerasjon, samtidig som den gir utmerket 
drivstoffeffektivitet.

iBR® – Intelligent brems og revers* 
(ekstrautstyr)
Bare for Sea-Doo®: iBR® stopper vannscooteren 
raskere og gir mer kontroll og manøvrerbarhet i 
lave hastigheter og i revers.

Heavy Duty-komponenter
Kraftig slitering, ledningsnett, sete, håndtak, 
drivaksel og impeller er konstruert for å vare 
lenger. 

ST3-skrog™
Stabil og forutsigbar gir den en allsidig, sikker og 
jevn tur i moderate og tøffe forhold på sjøen.

Bordingsstige
Gjør ombordstigning fra vannet enklere og 
raskere.

ECO®-modus
Denne eksklusive Sea-Doo®-funksjonen 
optimerer effekten med inntil 46 % forbedret 
drivstoffeffektivitet.

1 Det faktiske motorbildet kan variere.

GTX™ 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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* Elektronisk brems, nøytral og revers.
**Er kanskje ikke tilgjengelig på kjøpstidspunktet. Ta kontakt med forhandleren. 

GTX™ 170 / 230
Komfort, kontroll og kraft er alltid god stil.

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 170/230    
• ST3-skrog™  
• iDF – Intelligent Debris Free pumpesystem 

(tilleggsutstyr 170 & 230)
• BRP Audio - Premium System  

(tilleggsutstyr på 230)
• iBR® - Intelligent brems og revers
• VTS™ (Variabelt trimsystem)
• LinQ® festesystem
• Bordingsstige
• Oppbevaring foran med direkte tilgang
• Vanntett telefonrom

2023 TOURING

  Eclipse Black & Orange Crush 

KAPASITET 
Personkapasitet   

Vektkapasitet 272 kg 

Bensintank 70 L 

Hanskerom 2,9 L 

Frontrom 96 L 

Lagringskapasitet – totalt 98,9 L 

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 345,1 cm 

Bredde 125,5 cm

Høyde 113,8 cm

SKROG  
Type ST3-skrog™ 

Materiale Glassfiber 

ANDRE FUNKSJONER
• Ergolock™ todelt sete m/steget 

design
• Setestropp
• RF D.E.S.S.™ nøkkel**
• Vidvinkelspeil

• Håndtak med håndstøtte
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform
• Tiltstyring
• Vannskiøye

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

Modell  GTX† 170 GTX† 230

Innsugingssystem Naturlig 
aspirert 

Turboladet med ekstern 
intercooler

Slagvolum 1630 cm3 

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS) 

Reverssystem Elektronisk iBR®*

Drivstofftype 95 oktan

Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control) 

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument 7,6" bredt digitalt display

Hovedfunksjoner 

• Speedometer
• Turteller
• Klokke
• VTS™

• Drivstofforbruk
• Drivstoffautonomi
• Kjøretøytimer

iTC System – modus • Sportsmodus
• ECO® modus

• Langsom modus
• Fartsregulator

VEKT 
Tørrvekt 352 kg 367 kg 376 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

GTX™ 170 / 230
Komfort, kontroll og kraft 
er alltid riktig stil. 
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1 Større innredning til oppbevaringsrom foran er ikke inkludert.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

GTXTM 170 / 230 

Oppbevaring foran med direkte tilgang
Stor oppbevaringsplass foran som er er lett 
tilgjengelig fra sitteposisjon.1

iDF – Intelligent Debris-Free 
pumpesystem (tilleggsutstyr) 
Et innovativt system, det første i bransjen, 
som lar deg fjerne ugress og rusk med intuitiv 
styreaktivert betjening. 

ST3-skrog™
Et innovativt skrog som setter standarden for 
bølgemestring, stabilitet og kjøreegenskaper 
offshore.

Badeplattform med integrert LinQ-
system
Eksklusivt hurtigfestesystem på den største 
badeplattformen i bransjen gjør det enkelt å 
installere oppbevaringsutstyr.

BRP Audio – Premium System  
(ekstrautstyr på 230)  
Bransjens første fabrikkmonterte, helt vanntette 
Bluetooth‡-lydanlegg.

GTX™ 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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* Elektronisk brems, nøytral og revers.  
** Er kanskje ikke tilgjengelig på kjøpstidspunktet. Ta kontakt med forhandleren. 

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 300
• ST3-skrog™
• Teknisk pakke: BRP Audio – premiumsystem og 

7,8" bredt fullfargedisplay, USB-port
• iDF – Intelligent Debris Free pumpeystem
• Oppbevaring foran med direkte tilgang
• Limited-pakke: USB-port, vannscootertrekk, 

oppbevaringsrominnredning, kneputer, eksklusive 
farger og mer

 NYHET Blue Abyss

 Premium Metallic Sage

GTX™ LIMITED 300
Standarden for avansert touringytelse.

KAPASITET 
Personkapasitet   
Vektkapasitet 272 kg 
Bensintank 70 L 
Hanskerom 2,9 L 
Frontrom 96 L 
Lagringskapasitet – totalt 98,9 L 

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 345,1 cm 

Bredde 125,5 cm
Høyde 114 cm

SKROG  
Type ST3-skrog™ 
Materiale Glassfiber 

ANDRE FUNKSJONER
• Ergolock™ todelt sete  

m/steget design
• Setestropp
• iBR – Intelligent Brems & Revers
• VTS™ (Variabelt trimsystem)
• Bordingsstige
• RF D.E.S.S.™ nøkkel**
• Vanntett telefonrom

• LinQ® festesystem
• Kneputer
• Vidvinkelspeil
• Håndtak med håndstøtte
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform
• Tiltstyring

ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 300
Modell GTX 300
Innsugingssystem Turboladet med ekstern intercooler 
Slagvolum 1630 cm3 
Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS) 
Reverssystem Elektronisk iBR®* 
Drivstofftype 98 oktan
Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control) 
Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument Stort 7,8" bredt LCD-panoramadisplay

Hovedfunksjoner 

• BRP Connect
• Musikk 
• Bluetooth†-tilkobling
• Speedometer
• Turteller
• Klokke

• VTS™ 
• Drivstofforbruk
• Drivstoffautonomi
• Vanntemperatur
• Hastighetsstatistikk
• Kjøretøytimer

iTC System – modus • Sportsmodus
• ECO® modus

• Langsom modus
• Fartsregulator

VEKT 
Tørrvekt 385 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

2023 TOURING

GTX™ Limited 300
Standarden for avansert 
touringytelse.
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Rotax® 1630 ACE™ – 300-motor
Rotax 1630 ACE – 300 er den kraftigste Rotax-
motoren noensinne, og gir høy effektivitet og best 
akselerasjon i klassen.

BRP Audio – Premiumsystem
Bransjens første fabrikkmonterte, helt vanntette 
Bluetooth† lydsystem.

ST3-skrog™
Et innovativt skrog som setter standarden for 
bølgemestring, stabilitet og kjøreegenskaper 
offshore.

Limited-pakke
USB-port, vannscootertrekk, 
oppbevaringsrominnredning, kneputer, eksklusive 
farger og mer.

7,8″ bredt fullfargedisplay
Display i fullfarge med utrolig synlighet og et 
nytt nivå med funksjonalitet. Bluetooth- og 
smarttelefon-appintegrasjon gir musikk, vær, 
navigering og mer.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

GTXTM LIMITED 300

iDF – Intelligent Debris Free 
pumpesystem  
Et innovativt system, det første i bransjen, 
som lar deg fjerne ugress og rusk med intuitiv 
styreaktivert betjening. 

GTX™ Limited 300
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* Elektronisk brems, nøytral og revers.
** Er kanskje ikke tilgjengelig på kjøpstidspunktet. Ta kontakt med forhandleren. 

FISHPRO™ SCOUT 130
Tilgjengelig, allsidig og generell moro

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 130
• GTI™ skrog
• iDF – Intelligent Debris Free 

pumpesystem
• Garmin† 6’’ GPS & Fish Finder
• Dorgemodus (langsom modus)
• 3 stk. fiskestangholdere
• LinQ® fiskekjøler (51 L)
• 2 LinQ frontstøtter
• Koppholder
• Frontlagring innredning i lokk  White & Gulfstream Blue

KAPASITET 
Personkapasitet   

Vektkapasitet 272 kg

Bensintank 60 L 

Hanskerom 8,8 L

Frontrom 144 L 

LinQ fiskekjøler 51 L 

Lagringskapasitet – totalt 160,8 L

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 331,8 cm

Bredde 125 cm

Høyde 117 cm

SKROG  
Type GTI™ skrog

Materiale Polytec™ Gen 2

ANDRE FUNKSJONER
• Setestropp
• iBR – Intelligent brems & revers
• VTS™ (Variabelt trimsystem)
• Bordingsstige
• RF D.E.S.S.™ nøkkel**
• Vanntett telefonrom
• LinQ festesystem

• Vidvinkelspeil 
• Håndtak med håndstøtte
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform
• Slepekrok

ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 130

Innsugingssystem Naturlig aspirert

Slagvolum 1630 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS)

Reverssystem Elektronisk iBR®* 

Drivstofftype 95 oktan

Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control)

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument 4,5" digitalt display

Hovedfunksjoner 

• Speedometer
• Turteller
• Klokke
• VTS™ display

• Drivstoffautonomi
• Vanntemperatur
• Kjøretøytimer

iTC System – modus
• Sportsmodus
• ECO® modus

• Dorgemodus  
(langsom modus)

• Fartsregulator

VEKT 
Tørrvekt 355 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

2023 SPORT FISHING

FishPro™ Scout 130
Tilgjengelig, allsidig og 
generell moro

26 Kjøretøyspesifikasjoner



Rotax® 1630 ACE™ – 130-motor
Den kraftige og pålitelige, naturlig aspirerte 
1630 ACE™ – 130 dreier seg om moro og 
akselerasjon, samtidig som den gir utmerket 
drivstoffeffektivitet.

Fiskebenksete
Designet for enklere forflytning fra forut til hekk 
og fra side til side.

LinQ fiskekjøler og fiskestangholdere
En romslig fiskekjøler med hurtigfeste utviklet 
for enkel tilgang og utstyrt med mange praktiske 
funksjoner.

Dorgemodus
Gjør det mulig å kontrollere hastigheten nøyaktig. 
Velg en av flere forhåndsinnstillinger og juster 
etter behov.

Garmin† 6’’ GPS & Fish Finder
Et topp navigasjons-, kart- og ekkoloddsystem som 
bruker en transduser i skroget og CHIRP-sonar. 
Inkluderer token for tilgang til gratis oppgraderte 
regionale kart. 

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

FISHPRO™ SCOUT 130

GTI™ skrog
Dette moderat V-formede skroget garanterer en 
stabil, hyggelig tur under varierende vannforhold. 
Trygg, forutsigbar håndtering, men utrolig leken 
når du vil ha det. 

FishPro™ Scout 130
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* Elektronisk brems, nøytral og revers.

FISHPRO™ SPORT 170
Originalen som endrer spillereglene skaff deg selv et nytt perspektiv på 
sportsfiske.

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 170
• ST3-skrog™
• iDF – Intelligent Debris Free pumpesystem
• Garmin† 6’’ GPS & Fish Finder
• BRP Audio - Premium System (tilleggsutstyr)
• 5 fiskestangholdere
• Bakdekkforlengelse med LinQ®

• LinQ fiskekjøler (13,5 US Gal / 51 L)
• Vinklede relingfotstøtter
• Direkte tilgang frontoppbevaring med innredning  White & Gulfstream Blue

KAPASITET 
Personkapasitet   

Vektkapasitet 272 kg

Akterplattformkapasitet 
(uten passasjer) 100 kg

Bensintank 70 L

Hanskerom 2,9 L

Frontrom 96 L

LinQ fiskekjøler 51 L 

Lagringskapasitet – totalt 149,9 L

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 373 cm

Bredde 125 cm

Høyde 115 cm

SKROG  
Type ST3-skrog™

Materiale Glassfiber

ANDRE FUNKSJONER
• Ergolock™ todelt fiskesete
• Setestropp
• iBR – Intelligent Brems & Revers
• VTS™ (Variabelt trimsystem)
• Bordingsstige
• RF D.E.S.S.™-nøkkel
• Vanntett telefonrom
• Vidvinkelspeil

• Håndtak med håndstøtte
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform
• 2 LinQ frontstøtter
• Koppholder
• USB-port
• Tiltstyring
• Vannskiøye

ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 170

Innsugingssystem Naturlig aspirert 

Slagvolum 1630 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS)

Reverssystem Elektronisk iBR®*

Drivstofftype 95 oktan

Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control) 

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument 7,6" bredt digitalt display

Hovedfunksjoner 

• Speedometer
• Turteller
• Klokke
• VTS™
• Drivstofforbruk (alt. 

m/lyd)

• Drivstoffautonomi
• Vanntemperatur
• Hastighetsstatistikk  

(tilleggsutstyr m/lyd)
• Kjøretøytimer

iTC System – modus
• Sportsmodus
• ECO® modus

• Dorgemodus  
(langsom modus)

• Fartsregulator

VEKT 
Tørrvekt 386 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

2023 SPORT FISHING

FishPro™ Sport 170
Den originale som endrer spillet. 
Finn et nytt perspektiv på 
sportsfiske.
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Bakdekkforlengelse med LinQ
Forlenger vannscooteren bak med 29 cm og 
øker stabilitet, plass og lagringsevne. To LinQ-
festepunkter er inkludert.  

iDF – Intelligent Debris Free 
pumpesystem
Et innovativt system, det første i bransjen, 
som lar deg fjerne ugress og rusk med intuitiv 
styreaktivert betjening. 

Vinklede relingfotstøtter
Sikrer ergonomisk og sikker holdning mens du 
fisker fra siden. 

Garmin† 6’’ GPS & Fish Finder
Et topp navigasjons-, kart- og ekkoloddsystem som 
bruker en transduser i skroget og CHIRP-sonar 
i midten. Inkluderer token for tilgang til gratis 
oppgraderte regionale kart. 

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, TM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

FISHPRO™ SPORT 170

Rotax® 1630 ACETM – 170-motor
Rotax® 1630 ACETM – 170 kombinerer mye naturlig 
aspirert kraft og økonomi, noe som betyr at 
eventyret kan være spennende og langvarig.

ST3-skrog™
Et innovativt skrog setter standarden 
for håndtering av råvann, stabilitet og 
kjøreegenskaper offshore.

FishPro™ Sport 170
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* Elektronisk brems, nøytral og revers. 
** Er kanskje ikke tilgjengelig på kjøpstidspunktet. Ta kontakt med forhandleren. 

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACETM – 170
• ST3-skrog™
• iDF – Intelligent Debris Free Pump System
• Garmin† 7" berøringsskjerm GPS & Fish Finder
• Avansert batterisystem
• Bakre dekkforlengelse med LinQ
• Hurtigkobling fiskebrønn
• LinQ fiskekjøler (13,5 US Gal / 51 L)
• Ankringssystem
• Teknisk pakke: BRP Audio – premiumsystem og 

7,8" bredt fullfargedisplay, USB-port

2023 SPORT FISHING

 Shark Grey / Orange Crush

KAPASITET 
Personkapasitet   

Vektkapasitet 272 kg

Akterplattformkapasitet 
(uten passasjer) 100 kg

Bensintank 70 L

Hanskerom 2,9 L

Frontrom 96 L

LinQ fiskekjøler 51 L 

Lagringskapasitet – totalt 149,9 L

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 373 cm

Bredde 125 cm

Høyde (pidestallsete 
umontert) 115 cm

SKROG  
Type ST3-skrog™

Materiale Glassfiber

ANDRE FUNKSJONER
• Setestropp
• iBR – Intelligent Brems & Revers
• VTS™ (Variabelt trimsystem)
• Bordingsstige
• RF D.E.S.S.™ nøkkel**
• Oppbevaring foran med direkte tilgang
• Innredning oppbevaringsrom
• Vanntett telefonrom
• To sett med LinQ™ festepunkter
• Vidvinkelspeil

• Håndtak med håndstøtte
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform
• 5 fiskestangholdere
• Vinklede relingfotstøtter
• 2 LinQ frontstøtter
• Koppholder
• USB-port
• Tiltstyring

ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 170

Innsugingssystem Naturlig aspirert 

Slagvolum 1630 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS)

Reverssystem Elektronisk iBR®*

Drivstofftype 95 oktan

Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control) 

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument Stort 7,8" bredt LCD-panoramadisplay

Hovedfunksjoner 

• BRP Connect
• Musikk
• Vær
• Bluetooth†- 

tilkobling
• Speedometer
• Turteller

• Klokke
• VTS™
• Drivstofforbruk 
• Drivstoffautonomi
• Vanntemperatur
• Hastighetsstatistikk
• Kjøretøytimer

iTC System – modus
• Sportsmodus
• ECO® modus

• Dorgemodus  
(langsom modus)

• Fartsregulator

VEKT 
Tørrvekt 407 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

FISHPRO™ TROPHY 170
Den mest avanserte vannscooteren til sportsfiske på vannet.

FishPro™ Trophy 170
Den mest avanserte vannscooteren 
til sportsfiske på vannet.
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Hurtigkobling fiskebrønn
Gjør LinQ fiskekjøleren til en fiskebrønn på få 
sekunder. En integrert pumpe fører konstant 
ferskvann inn i reservoaret og holder fangsten 
eller agnet ditt levende hele dagen.  

Garmin† 7" berøringsskjerm GPS & Fish 
Finder
Denne 7” Garmin-berøringsskjermen med fish-
finder og GPS omfatter en transduser i skroget 
med mid-CHIRP-sonar. 

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

7,8″ bredt fullfargedisplay
Display i fullfarge med utrolig synlighet og et 
nytt nivå med funksjonalitet. Bluetooth†- og 
smarttelefon-appintegrasjon gir musikk, vær, 
navigasjon og mer. 

Modulært dreiesete
Installeres på få sekunder for en helt ny 
opplevelse. Både pidestall og ryggstøtte stuves 
unna når de ikke er i bruk.  

FISHPRO™ TROPHY 170

Rotax® 1630 ACE™ – 170-motor
Rotax® 1630 ACE™ – 170 kombinerer mye naturlig 
aspirert kraft og økonomi, noe som betyr at 
eventyret kan være spennende og langvarig.

ST3-skrog™
Et innovativt skrog setter standarden for 
håndtering av opprørt vann, stabilitet og 
kjøreegenskaper offshore.

FishPro™ Trophy 170
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ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 230

Innsugingssystem Turboladet med ekstern intercooler

Slagvolum 1630 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS)

Reverssystem Elektronisk iBR®*

Drivstofftype 95 oktan

Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control)

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument 4,5" digitalt display

Hovedfunksjoner 
• Speedometer
• Turteller
• Klokke

• VTS™
• Drivstoffautonomi
• Kjøretøytimer

iTC System – modus • Sportsmodus 
• ECO® modus 

• Langsom modus 
• Fartsregulator 

VEKT 
Tørrvekt 351 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

*Elektronisk brems, nøytral og revers.

GTR™ 230
Tilgjengelig effekt 
og ytelse.

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 230                  
• GTI™-skrog
• BRP Audio - Premium System (tilleggsutstyr)
• Variabelt trimsystem (VTS™) 
• Stor frontoppbevaring
• Vanntett telefonrom
• LinQ® festesystem

 Millennium Yellow

KAPASITET 
Personkapasitet   

Vektkapasitet 272 kg

Bensintank 60 L

Hanskerom 8,8 L

Frontrom 152 L

Lagringskapasitet – totalt 160,8 L

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 331,8 cm

Bredde 125 cm

Høyde 113,7 cm

SKROG  
Type GTI™ skrog

Materiale Polytec™ Gen 2

ANDRE FUNKSJONER
• Ergolock™ todelt touringsete
• Setestropp
• iBR – Intelligent Brems & Revers
• RF D.E.S.S.™-nøkkel
• Vidvinkelspeil

• Håndtak med håndstøtte
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform
• Slepekrok

GTR™ 230
Tilgjengelig effekt og ytelse.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

Rotax® 1630 ACE™ – 230-motor
Denne kraftige motoren leveres som standard 
med en turbolader og ekstern intercooler. Den 
er optimert til å kjøre på vanlig bensin, noe som 
reduserer drivstoffkostnadene.

Badeplattform med integrert 
LinQ™-system
Eksklusivt hurtigfestesystem på en stor 
badeplattform som gjør det enkelt  
å installere oppbevaringstilbehør.

BRP Audio - Premium System 
(tilleggsutstyr)
Bransjens første produsentinstallerte, helt 
vanntette Bluetooth‡-lydanlegg.

GTI™-skrog
Dette moderat V-formede skroget garanterer en 
stabil, hyggelig tur under varierende vannforhold. 
Trygg, forutsigbar håndtering, men utrolig leken 
når du vil ha det.

Større frontoppbevaring
En imponerende 151 L forseglet oppbevaringsplass 
gjør at førere trygt kan stuve bort utstyr på turen.        

VTS™ (Variabelt trimsystem)
Gir styreaktiverte innstillinger slik at førerne lett 
kan finne den perfekte trimmen til forskjellige 
forhold.

GTR™ 230

GTR™ 230
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* Elektronisk brems, nøytral og revers.

VIKTIGE FUNKSJONER
• Eksklusivt tilgjengelig i en begrenset periode
• Rotax® 1630 ACE™ – 300-motor
• T3-R™ skrog
• Startkontroll
• Ergolock™ R racingsete
• Hydraulisk styredemper og nydesignet 

styrestamme
• Dobbeltvinklede fotbrønnkiler
• X-flytelegemer
• Teknisk pakke: BRP Audio – premiumsystem og 

7,8" bredt fullfargedisplay, USB-port
• Apex-pakke: Karbonfiber i panser og speilhus.  

Eksklusive fargesett på håndgrep, tepper, 
sømmer, merking, dekaler. Matchende 
passasjersete- og fartøytrekk inkludert

NY – EKSKLUSIV UTGAVE

RXP®-X® RS APEX 300
Den mest eksklusive høyytelses vannscooteren på vannet

2023 PERFORMANCE

 NY Racing Green

KAPASITET 
Personkapasitet   
Vektkapasitet 182 kg
Bensintank 70 L kapasitet
Hanskerom 9,7 L
Frontrom 143 L
Lagringskapasitet – totalt 153,7 L

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 331,8 cm

Bredde 125 cm
Høyde 111 cm

SKROG  
Type T3-R™ skrog
Materiale Glassfiber

ANDRE FUNKSJONER
• iBR – Intelligent Brems & Revers
• Utvidet VTS™ (Variable Trim System)
• RF D.E.S.S.™-nøkkel
• Vanntett telefonrom
• LinQ® festesystem

• Vidvinkelspeil
• Runde håndtak
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform
• Vannskiøye

ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 300
Innsugingssystem Turboladet med ekstern intercooler 
Slagvolum 1630 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS) 
Omvendt system Elektronisk iBR®* 
Drivstofftype 98 oktan
Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control) 
Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 
Type instrument Stor panorama 7,8" bredt LCD-display

Hovedfunksjoner 

• BRP Connect
• Musikk
• Bluetooth- 

tilkobling
• Speedometer 
• Turteller 

• Klokke 
• VTS™
• Drivstofforbruk 
• Drivstoffautonomi
• Hastighetsstatistikk
• Kjøretøytimer

iTC System – modus
• Sportsmodus
• ECO® modus
• Langsom modus

• Fartsregulator
• Startkontroll 

VEKT 
Tørrvekt 354 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

RXP®X® RS Apex 300
Den mest eksklusive høyytelses 
vannscooteren på vannet.

NY – EKSKLUSIV UTGAVE
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, TM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

RXP®-X® RS APEX 300

Rotax® 1630 ACETM – 300-motor
Rotax 1630 ACE – 300 er den kraftigste Rotax-
motoren noensinne, og gir høy effektivitet og best 
akselerasjon i klassen.

Ergolock™ R-system
En smal seteprofil med dype knelommer og en 
revolusjonerende justerbar sadel som gjør at 
førere kan låse seg fast i maskinen som aldri før.

T3-R™ skrog
En dyp V-konstruksjon som gir overlegen 
håndtering og akselerasjon og et nytt nivå av 
kontroll i høy hastighet.

Eksklusive Apex-egenskaper
Fargesettet Apex er alene om, er komplett med 
fargematchede håndgrep, passasjersete og 
eksklusivt Apex-merket fartøytrekk.

Hydraulisk styredemper og nydesignet 
styrestamme
Den er først i bransjen og omdefinerer 
førerkontroll ved å redusere påvirkning fra vannet; 
skaper en solid og forutsigbar følelse som kan 
justeres etter egne preferanser.  En forsterket 
styrestamme vil tåle høy ytelsesbelastning. 

Karbonfiber-styling 
Panser og speilhus i full karbonfiber kombineres 
med førsteklasses merker, dekaler og fargevalg 
for å gi et fantastisk utseende som matcher dens 
imponerende ytelse.

RXP®X® RS Apex 300
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*Elektronisk brems, nøytral og revers.

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 300-motor
• T3-R™ skrog
• Startkontroll
• Ergolock™ R racingsete
• Lavt racingstyre
• Dobbeltvinklede fotbrønnkiler
• Teknisk pakke: BRP Audio – premiumsystem og 

7,8" bredt fullfargedisplay (tilleggsutstyr)

RXP®-X® RS 300
Vannscooter klar til racing,  
fornyet konsept.

2023 PERFORMANCE

 Premium Triple Black

KAPASITET 
Personkapasitet   

Vektkapasitet 182 kg

Bensintank 70 L kapasitet

Hanskerom 9,7 L

Frontrom 143 L

Lagringskapasitet – totalt 153,7 L

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 331,8 cm

Bredde 125 cm

Høyde 111 cm

SKROG  
Type T3-R™ skrog

Materiale Glassfiber

ANDRE FUNKSJONER
• iBR – Intelligent Brems & Revers
• Utvidet VTS™ (Variable Trim System)
• RF D.E.S.S.™-nøkkel
• Vanntett telefonrom
• LinQ® festesystem

• Vidvinkelspeil
• Runde håndtak
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform
• Vannskiøye

ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 300

Innsugingssystem Turboladet med ekstern intercooler 

Slagvolum 1630 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS) 

Reverssystem Elektronisk iBR®* 

Drivstofftype 98 oktan 

Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control) 

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 

Type instrument Stort 7,8" bredt LCD-panoramadisplay (m/lyd)
7,6" bredt digitalt display (uten lyd)

Hovedfunksjoner 

• BRP Connect 
(tilleggsutstyr)

• Musikk (tilleggsutstyr)
• Bluetooth tilkobling 

(tilleggsutstyr)
• Speedometer 
• Turteller 

• Klokke 
• VTS™
• Drivstofforbruk
• Drivstoffautonomi
• Hastighetsstatistikk
• Kjøretøytimer

iTC System – modus
• Sportsmodus
• ECO® modus
• Langsom modus

• Fartsregulator
• Startkontroll 

VEKT 
Tørrvekt 354 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

 Millennium Yellow

RXP®X® RS 300
Vannscooter klar til racing, 
fornyet konsept.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

RXP®-X® RS 300

Rotax® 1630 ACE™ – 300-motor
Rotax 1630 ACE – 300 er den kraftigste Rotax-
motoren noensinne, og gir høy effektivitet og best 
akselerasjon i klassen.

Ergolock™ R-system
En smal seteprofil med dype knelommer og en 
revolusjonerende justerbar sadel som gjør at 
førere kan låse seg fast i maskinen som aldri før.

T3-R™ skrog
En dyp V-konstruksjon som gir overlegen 
håndtering og akselerasjon og et nytt nivå med 
kontroll i høy hastighet.

BRP Audio - Premium System 
(tilleggsutstyr)
Bransjens første produsentinstallerte, helt 
vanntette Bluetooth‡-lydanlegg.

7,8" bredt fullfargedisplay  (tilleggsutstyr)
Display i fullfarge med utrolig synlighet og et 
nytt nivå med funksjonalitet. Bluetooth- og 
smarttelefon-appintegrasjon gir musikk, vær, 
navigering og mer.

Større frontoppbevaring
En imponerende 143 L forseglet oppbevaringsplass 
gjør at førere trygt kan stuve bort utstyr på turen.

RXP®X® RS 300
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 Premium Triple Black

* Elektronisk brems, nøytral og revers. 

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACETM – 300-motor
• ST3-skrog™
• Startkontroll
• iDF – Intelligent Debris Free Pump System
• Ergolock todelt racingsete
• Tiltstyring
• Vinklede fotbrettkiler i full lengde
• X-flytelegemer
• Teknopakke (ekstrautstyr): BRP Audio – 

premium-system og USB-port

2023 PERFORMANCE

 Millennium Yellow

ROTAX® MOTOR  1630 ACE™ – 300

Innsugingssystem Turboladet med ekstern intercooler 

Slagvolum 1630 cm3

Kjøling Lukket kjølesystem (CLCS) 

Reverssystem Elektronisk iBR®* 

Drivstofftype 95 oktan 

Gassystem iTC™ (Intelligent Throttle Control) 

Eksossystem D-Sea-BeI™ system

INSTRUMENT 

Type instrument 
Stort, 7,8" bredt LCD-panoramadisplay
ekstrautstyr (m/lyd)
7,6" bredt digitalt display (uten lyd)

Hovedfunksjoner 

• BRP Connect
• Musikk
• Vær
• Bluetooth- 

tilkobling
• Speedometer 
• Turteller 

• Klokke 
• VTS™
• Drivstofforbruk 
• Drivstoffautonomi
• Hastighetsstatistikk
• Kjøretøytimer

iTC System – modus
• Sportsmodus
• ECO® modus
• Langsom modus

• Fartsregulator
• Startkontroll 

VEKT 
Tørrvekt 376 kg

GARANTI 
BRP begrenset garanti dekker vannscooteren i 2 år. 

RXT®-X® RS 300
Vannscooter med ultimat 
ytelse på sjøen.

KAPASITET 
Personkapasitet   

Vektkapasitet 272 kg

Bensintank 70 L 

Hanskerom  2,9 L 

Frontrom  96 L 

Lagringskapasitet – totalt 98,9 L

MÅL 
Lengde (støtfanger til 
støtfanger) 345,1 cm 

Bredde 125,5 cm

Høyde 114,7 cm

SKROG  
Type ST3-skrog™

Materiale Glassfiber

ANDRE FUNKSJONER
• Setestropp
• iBR – Intelligent Brems & Revers
• Utvidet VTS™ (Variable Trim System)
• RF D.E.S.S.™-nøkkel
• Vanntett telefonrom
• LinQ® festesystem

• Kneputer
• Vidvinkelspeil
• Håndtak med håndstøtte
• Fotbrønntepper
• Stor badeplattform
• Vannskiøye

RXT®X® RS 300
Vannscooter med ultimat 
ytelse på sjøen.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, TM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og 
markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når 
som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

RXT®-X® RS 300

Rotax® 1630 ACE™ – 300-motor
Rotax 1630 ACE – 300 er den kraftigste Rotax-
motoren noensinne, og gir høy effektivitet og 
beste akselerasjonen i klassen.

7,8″ bredt fullfargedisplay
Display i fullfarge med utrolig synlighet og et 
nytt nivå med funksjonalitet. Bluetooth†- og 
smarttelefon-appintegrasjon gir musikk, vær, 
navigasjon og mer. 

Ergolock™-system
En smal seteprofil med dype knelommer lar føreren 
sitte naturlig og bruke underkroppen til å holde 
seg fast i maskinen for å få mer kontroll.

iDF – Intelligent Debris Free 
pumpesystem 
Et innovativt system, det første i bransjen, som 
lar deg fjerne ugress og rusk med intuitive, 
styreaktiverte kontroller. 

BRP Audio – Premiumsystem
Bransjens første produsentinstallerte, helt 
vanntette Bluetooth‡-lydanlegg.

ST3-skrog™
Et innovativt skrog som setter standarden for 
bølgemestring, stabilitet og kjøreegenskaper 
offshore.

RXT®X® RS 300
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EVENTYR REC LITE REKREASJON

EXPLORER PRO® SPARK® SPARK® TRIXX™ GTI™ GTI™ SE 

Den ultimate 
ledsageren for 

ethvert eventyr.
Unik moro Leken trickster Stil, stabilitet og 

skikkelig moro.

Mer bekvemmelighet 
og komfort gir 

morsomme dager 
med familien.

MODELLER Explorer Pro® 170

Spark® 
2-seter 

Rotax® 900 
ACETM – 60

Spark® 
2-seter 

Rotax® 900 
ACETM – 90

Spark® 
3-seter 

Rotax® 900 
ACETM – 90

Spark® TrixxTM 
2-seter

Spark® TrixxTM 
3-seter GTITM 130 GTITM SE 170

FARGER

NYHET Iceland Grey NYHET Manta Green & White

NYHET Manta Green 

Dazzling Blue

White & Reef Blue NYHET Ice Metal & Neon 
Mint

Hovedfunksjoner

• Rotax® 1630 ACE™ – 170
• ST3-skrog™
• Teknisk pakke: BRP Audio 

– premiumsystem og 7,8" 
bredt fullfargedisplay, 
USB-port (ekstrautstyr)

• iDF – Intelligent Debris 
Free pumpesystem

• Garmin† 7" berøringsskjerm 
GPS & Fish Finder

• Touring-vindskjerm
• Kraftig frontstøtfanger
• Justerbar styrestamme
• Explorer-touringsete med 

kneputer
• Relingfotstøtter
• LinQ® multilastestativ
• Bakre dekkforlengelse med 

ekstra LinQ-festesystem
• LinQ Explorer-veske

• Rotax® 900 ACE™ – 60/90
• Spark® skrog  
• Lett og leken plattform
• Kan trekkes med de fleste 

mellomstore biler
• Inntil 3 passasjerer
• Convenience Pluspakke (alt. 

bare med 90 hk modeller): iBR® 
– Intelligent brems & revers, BRP 
Audio – bærbart system (alt. Bare 
m/3-seter), frontoppbevaringssett, 
ombordstigningstrinn, RF D.E.S.S.™ 
nøkkel

• Rotax® 900 ACE™ – 90 
• Spark® skrog 
• Lett og leken plattform
• Kan trekkes med de fleste 

mellomstore biler
• Inntil 3 passasjerer
• TRIXX™ pakke: BRP 

Audio – bærbart system 
(ekstrautstyr), styre 
med justerbar stamme, 
iBR® – Intelligent brems 
og revers, utvidet 
utslag VTS™ (Variabelt 
trimsystem), trinnkiler, 
eksklusive fargesett

• Rotax® 1630 ACE™ – 130
• GTI™ skrog 
• iBR® – Intelligent brems og 

revers
• Stor badeplattform med 

LinQ® festesystem
• Ergolock™ todelt sete
• Stor frontoppbevaring
• Vanntett telefonrom

• Rotax® 1630 ACE™ – 170
• GTI™ skrog 
• Teknisk pakke: BRP Audio 

– Premium System og iDF 
– Intelligent Debris-Free 
System (ekstrautstyr)

• iBR® – Intelligent brems og 
revers

• Variabelt trimsystem 
(VTS™)

• Langsom modus / 
fartsregulator

• Bordingsstige

Kapasitet

FØRERE 3 2 2 3 2 3 3 3

VEKT 272 kg 160 kg 160 kg 205 kg 160 kg 205 kg 272 kg 272 kg

DRIVSTOFF 70 L 30 L 30 L 60 L 60 L

TOTAL 
LAGRING 198,9 L 27 L 

(tilbehør) 27 L (ekstrautstyr) 27 L (tilbehør) 152,8 L 152,8 L

Rotaxmotor

ROTAX®-
MOTOR 1630 ACE™ – 170 900 ACE™ 

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

INNSUGINGS-
SYSTEM Naturlig aspirert Naturlig aspirert Naturlig aspirert Naturlig aspirert Naturlig aspirert

SLAGVOLUM 1630 cm3 899 cm3 899 cm3 1630 cm3 1630 cm3

REVERS-
SYSTEM Elektronisk iBR®

Manuell 
reverssett 
(tilbehør)

Elektronisk iBR® 
(ekstrautstyr) Elektronisk iBR® Elektronisk iBR® Elektronisk iBR®

DRIVSTOFF-
TYPE 95 oktan 95 oktan 95 oktan 95 oktan 95 oktan

Sammenligningsdiagram
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VANNSKISPORT TOURING

WAKE™ WAKE™ PRO  GTX™ PRO GTX™ GTX™ LIMITED

Laget for å få mest 
mulig ut av kjølvannet.

Stabilitet, effekt og 
musikk for å trekke 

som en proff. 
Utleiemodell. Komfort, kontroll og kraft 

er alltid riktig stil.

Standarden for 
avansert 

touringytelse.

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

FARGER

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

NYHET Blue Abyss

Premium Metallic Sage

Hovedfunksjoner

• Rotax® 1630 ACE™ – 170
• GTI™ skrog
• Teknisk pakke: BRP Audio 

– Premium System og iDF 
– Intelligent Debris-Free 
System (ekstrautstyr)

• iBR® – Intelligent brems 
og revers

• Stor frontoppbevaring
• Vanntett telefonrom
• Bordingsstige
• Wakepakke: LinQ® 

uttrekkbar vannskimast, 
fartsbasert skimodus, 
avtakbart wakeboardstativ, 
Wake-grafikk

• Rotax® 1630 ACE™ – 230
• ST3-skrog™
• Teknisk pakke: BRP Audio 

– premiumsystem og 7,8" 
bredt fullfargedisplay, 
USB-port

• iDF – Intelligent Debris 
Free pumpesystem

• iBR® – Intelligent brems og 
revers

• Vanntett telefonrom
• Oppbevaring foran med 

direkte tilgang
• Bordingsstige
• Wakepakke: LinQ® 

uttrekkbar vannskimast, 
fartsbasert skimodus, 
avtakbart wakeboardstativ, 
Wake-grafikk

• Rotax® 1630 ACE™ – 130
• ST3-skrog™
• iBR® – Intelligent brems og 

revers (ekstrautstyr)
• LinQ® festesystem
• 18,5 US Gal / 70 L 

drivstofftankkapasitet
• Bordingsstige
• Oppbevaring foran med 

direkte tilgang
• Vanntett telefonrom
• Kraftige deler: elektrisk 

sele, håndtak, sete, 
slitering, drivaksel og 
impeller

• Rotax® 1630 ACE™ – 170/230
• ST3-skrog™
• iDF – Intelligent Debris Free 

pumpesystem (ekstrautstyr på 
230)

• BRP Audio – premiumsystem 
(ekstrautstyr på 230)

• iBR® – Intelligent brems og revers
• VTS™ (Variabelt trimsystem)
• LinQ® festesystem
• Bordingsstige
• Oppbevaring foran med direkte 

tilgang
• Vanntett telefonrom

• Rotax® 1630 ACE™ – 300
• ST3-skrog™
• Teknisk pakke: BRP Audio 

– premiumsystem og 7,8" 
bredt fullfargedisplay, 
USB-port

• iDF – Intelligent Debris 
Free pumpesystem

• Oppbevaring foran med 
direkte tilgang

• Limitedpakke: USB-
port, vannscootertrekk, 
innredning til 
oppbevaringsrom, 
kneputer, eksklusive farger 
og mer

Kapasitet

FØRERE 3 3 3 3 3

VEKT 272 kg 272 kg 272 kg 272 kg 272 kg

DRIVSTOFF 60 L 70 L 70 L 70 L 70 L

TOTAL 
LAGRING 152,8 L 98,9 L 98,9 L 98,9 L 98,9 L

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

INNSUGINGS-
SYSTEM Naturlig aspirert Turboladet med ekstern 

intercooler Naturlig aspirert Naturlig aspirert Turboladet med 
ekstern intercooler

Turboladet med ekstern 
intercooler

SLAGVOLUM 1630 cm3 1630 cm3 1630 cm3 1630 cm3 1630 cm3

REVERS-
SYSTEM Elektronisk iBR® Elektronisk iBR® Elektronisk iBR® 

*(ekstrautstyr) Elektronisk iBR® Elektronisk iBR®

DRIVSTOFF-
TYPE 95 oktan 95 oktan 95 oktan 95 oktan 98 oktan
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Sammenligningsdiagram
SPORTSFISKE YTELSER

FishPro™ GTR™ RXP®X® RS RXP®X® RS APEX RXT®X® RS

Tilgjengelig, 
allsidig og 

generell moro

Den originale 
som endrer 

spillet. Finn et 
nytt perspektiv 
på sportsfiske.

Den mest 
avanserte 

vannscooteren 
til sportsfiske 

på vannet.

Tilgjengelig 
effekt og ytelse.

Vannscooter 
klar til racing, 

fornyet 
konsept.

Den mest eksklusive 
høyytelses 

vannscooteren på 
vannet.

Vannscooter 
med ultimat 

ytelse på sjøen.

MODELLER FishPro™ Scout 130 FishPro™ Sport 170 FishPro™ Trophy 170 GTRTM 230 RXP®-X® RS 300 RXP®-X® RS APEX 300 RXT®-X® RS 300

FARGER

White & Gulfstream 
Blue 

White & Gulfstream 
Blue 

Shark Grey & Orange 
Crush Millennium Yellow 

Premium Triple Black

Millennium Yellow

NYHET Racing Green 

Premium Triple Black

 Millennium Yellow

Hovedfunksjoner

• Rotax® 1630 ACE™ 
– 130

• GTI™ skrog
• iDF – Intelligent 

Debris Free 
pumpesystem

• Garmin† 6" GPS & 
Fish Finder

• Dorgemodus 
(langsom modus)

• 3 stk. 
fiskestangholdere

• LinQ® fiskekjøler 
(13,5 US Gal / 51 L)

• 2 LinQ frontstøtter
• Koppholder
• Frontlagring 

innredning i lokk

• Rotax® 1630 ACE™ 
– 170

• ST3-skrog™
• iDF – Intelligent 

Debris Free 
pumpesystem

• Garmin† 6" GPS & 
Fish Finder

• BRP Audio 
– Premium System 
(ekstrautstyr)

• 5 fiskestangholdere
• Bakdekkforlengelse 

med LinQ®

• LinQ fiskekjøler 
(13,5 US Gal / 51 L)

• Vinklede 
relingfotstøtter

• Direkte tilgang 
frontoppbevaring 
med innredning

• Rotax® 1630 ACE™ 
– 170

• ST3-skrog™
• iDF – Intelligent 

Debris Free 
pumpesystem

• Garmin† 7" 
berøringsskjerm 
GPS & Fish Finder

• Avansert 
batterisystem

• Modulært 
dreiesete

• Bakdekkforlengelse 
med LinQ®

• Hurtigkobling 
fiskebrønn

• LinQ fiskekjøler 
(13,5 US Gal / 51 L)

• Ankringssystem
• Teknisk pakke: 

BRP Audio – 
premiumsystem 
og 7,8" bredt 
fullfargedisplay, 
USB-port

• Rotax® 1630 ACE™ 
– 230

• GTI™ skrog
• BRP Audio 

– Premium System 
(ekstrautstyr)

• Variabelt 
trimsystem (VTS™) 

• Stor 
frontoppbevaring

• Vanntett 
telefonrom

• LinQ® festesystem

• Rotax® 1630 ACE™ 
– 300-motor

• T3-R™ skrog
• Startkontroll
• Ergolock™ R 

racingsete
• Lavt racingstyre
• Dobbeltvinklede 

fotbrønnkiler
• X-flytelegemer
• Teknisk pakke: 

BRP Audio – 
premiumsystem 
og 7,8" bredt 
fullfargedisplay 
(ekstrautstyr)

• Eksklusivt tilgjengelig via 
forhåndssalgsertifikat en 
begrenset periode

• Rotax® 1630 ACE™ – 
300-motor

• T3-R™ skrog
• Startkontroll
• Ergolock™ R racingsete
• Hydraulisk styredemper 

og nydesignet 
styrestamme

• Dobbeltvinklede 
fotbrønnkiler

• X-flytelegemer
• Teknisk pakke: BRP 

Audio – premiumsystem 
og 7,8" bredt 
fullfargedisplay, USB-
port

• Apexpakke: Karbonfiber 
i panser og speilhus. 
Eksklusive fargesett 
på håndgrep, tepper, 
sømmer, merking, 
dekaler. Matchende 
passasjersete- og 
fartøytrekk inkludert

• Rotax® 1630 ACE™ 
– 300-motor

• ST3-skrog™
• Startkontroll
• iDF – Intelligent 

Debris Free 
pumpesystem

• Ergolock todelt 
racingsete

• Tiltstyring
• Vinklede 

fotbrettkiler i full 
lengde

• X-flytelegemer
• Teknisk pakke: 

BRP Audio – 
premiumsystem 
og 7,8" bredt 
fullfargedisplay, 
USB-port

Kapasitet

FØRERE 3 3 3 3 2 2 3
VEKT 272 kg 272 kg 272 kg 272 kg 182 kg 182 kg 272 kg

DRIVSTOFF 60 L 70 L 70 L 60 L 70 L 70 L 70 L
TOTAL 

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

Rotaxmotor

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

INNSUGINGS-
SYSTEM Naturlig aspirert Naturlig aspirert Naturlig aspirert Turboladet med 

ekstern intercooler
Turboladet med 

ekstern intercooler
Turboladet med ekstern 

intercooler
Turboladet med 

ekstern intercooler
SLAGVOLUM 1630 cm3 1630 cm3 1630 cm3 1630 cm3 1630 cm3 1630 cm3 1630 cm3

REVERS-
SYSTEM Elektronisk iBR® Elektronisk iBR® Elektronisk iBR® Elektronisk iBR® Elektronisk iBR® Elektronisk iBR® Elektronisk iBR®

DRIVSTOFF-
TYPE 95 oktan 95 oktan 95 oktan 95 oktan 98 oktan 98 oktan 98 oktan
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Tilbehør



SeaDoo Tilbehør begrenset garanti*

1-år på BRP-tilbehør
*Kjøpt hos en autorisert BRP-forhandler eller i en autorisert BRP-nettbutikk. Med mindre annet er angitt eller påbudt i loven. Andre unntak kan gjelde. Se fullstendig begrenset garanti 
eller kontakt en autorisert Sea-Doo-forhandler. Denne begrensede garantien gjelder ikke fabrikkinstallert tilbehør.

Tilbehør
45 Viktige pakker

46 Livsstilspakker

48 LinQ-tilbehør

52 Bager og oppbevaring 

53 Båtsporttilbehør

54 Trinn og stige

55 Betjeningsutstyr og håndtak

57 Teknisk tilbehør

58 Elektronikk og elektrisk utstyr

62 Tilbehør til skroget

63 Tillegging

65 Kjøreutstyr

66 Trekk

68 Tilhengere

Viktige pakker / Tilbehør 45  



Viktige pakker
ST

A
RT

ER

AV
A

N
SE

RT

TO
PP

Merk at delenummer kan variere i henhold til kjøretøymodell.

SKU NAVN SIDE

295100330 Sikkerhetsutstyrssett s. 65

295100631 Registreringssett Svart s. 65

295101014 Trekk s. 66

285980 / 285981 Sea-Doo Freedom PFD s. 85

286808 Neopren-shorts s. 93

SKU NAVN SIDE

269502121 Tørrbag – 10 L s. 52

295100814 Uttagbar organiseringskurv s. 52

295100862 Lokk oppbevaringsrom s. 52

295100965 Sea-Doo kjølebag s. 52

SKU NAVN SIDE

295100750 Sammenleggbart anker s. 64

295100851 Bryggefortøyning s. 64

295100418 Hurtigfendere s. 63

295100944 Hurtigfendermonteringssett s. 64

278003401 RF programmerbar D.E.S.S.TM-nøkkel s. 59

295100901 Værbestandig oppbevaringstrekk s. 66

295100885 Hurtigfortøyning s. 64

9779251 / 9779400 XPS Motoroljeskiftsett s. 75

454665 Langermet Rashguard Performance s. 95

454478 Adventure Bredbremmet hatt s. 97
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Livsstilspakker

Merk at delenummer kan variere i henhold til kjøretøymodell.

VA
N

N
SP

O
RT

YT
EL

SE
R

SKU NAVN SIDE

295100909 LinQ avtakbar vannskimast s. 53

295100838 Wakeboard-stativ s. 53

295100662 Støtdemperrør s. 54

715007112 LinQ modulær bagasjeboks 20 L s. 48

295100869 Ombordstigningsstige s. 54

SKU NAVN SIDE

295100950 LinQ stabelbar drivstofftralle s. 48

295100746 Styre med justerbart stigerør s. 55

295100847 PRO-serie flytelegemesett s. 73

295100845 Topplaster inntaksrist s. 73

295100846 Pumpetetningssett s. 73

295100875 Floorboard Wedges s. 62

295100810 Ergolock kneputer s. 62
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Merk at delenummer kan variere i henhold til kjøretøymodell.

FI
SK

E
EV

EN
TY

R

SKU NAVN SIDE

269801151 LinQ 51 L (13,5 US Gal) kjøler s. 50

295101033 LinQ 51 L (13,5 US Gal) kjølerutvidelse s. 50

295101057 Garmin† ECHOMAP™ UHD 72sv GPS s. 58

295100972 Garmin† GT15M-IH Transduser s. 58

295100991 Sekundært batterikabelsett s. 59

295100793 Vinklede relingfotstøtter s. 62

295100948 LinQ frontstøtte (V) s. 50

295100949 LinQ frontstøtte (H) s. 50

295100795 LinQ stangholder s. 50

295100935 LinQ-koppholder s. 50

715005494 LinQ modulær bagasjeboks 10 L s. 48

219401110 Termisk innsats til LinQ Modular Cargo Box (10 L) s. 49

SKU NAVN SIDE

295101015 LinQ Multi Cargo Rack s. 49

295101034 LinQ basemonteringssett s. 51

295100950 LinQ stabelbar drivstofftralle s. 48

295101009 LinQ basemonteringssett s. 51

295100812 Varmehåndtak s. 56

860202478 LinQ-lås - pakke med 2, med 4 nøkler s. 51

715005494 LinQ modulær bagasjeboks 10 L s. 48

715007112 LinQ modulær bagasjeboks 20 L s. 48

219401110 Termisk innsats til LinQ Modular Cargo Box (10 L) s. 49

715008110 LinQ Roll-Top tørrbag s. 48

295100948 LinQ frontstøtte (V) s. 50

295100949 LinQ frontstøtte (H) s. 50

295100935 LinQ-koppholder s. 50

295100698 LinQ 16 L (4,2 US Gal) kjøler s. 49

295100835 Organiseringskurv s. 52

295100711 BRP Audio-Premium-system s. 57
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LinQtilbehør
LinQ stabelbar 
drivstofftank – 15 liter Modeller med LinQ Base Kit 295100950

• Rask og enkel, sikker installasjon med LinQ 
tilbehørssystem.

• Fyll uten søl – designet for enkel fylling.
• 14,5 L kapasitet.
• Gir ekstra lagringsplass ved å stable LinQ Roll-top 

bag (715008110).

• Marinisert til bruk i saltvann.

Notater: LinQ-base monteringssett nødvendig for å montere 
LinQ-tilbehør når det ikke er standard på vannscooteren.
Drivstofftrallen kan ikke stables. Stabling av LinQ Roll-top bag 
krever LinQ baseinstallasjonssett (295101009).

LinQ Roll-Top tørrbag Modeller med LinQ Base Kit 715008110

• Helt vanntett rulltoppdesign sikrer utstyret. 
• 40 L (10,6 US Gal) med justerbar kapasitet. 
• Kraftig, stiv plastbase. 
• Skumfôret bunn for ekstra beskyttelse. 

• Integrert håndtak for enkel transport på/av 
kjøretøyet. 

• Utstyrt med Marinized LinQ Hardware Kit.

Merknad: LinQ-base monteringssett nødvendig for å montere 
LinQ-tilbehør når det ikke er standard på vannscooteren.

LinQ modulær 
bagasjeboks 10 L Modeller med LinQ Base Kit 715005494

• 10 L (2,6 US Gal) modulær lagringskapasitet med 
harde sider. 

• Kraftig konstruksjon med værbestandig forseglet 
lokk. 

• Kan stables med en enkelt LinQ-bag eller 
flere modulære bokser og gir en ideell 
oppbevaringsløsning. 

Merknad: LinQ-base monteringssett nødvendig for å montere 
LinQ-tilbehør når det ikke er standard på vannscooteren.

LinQ modulær 
bagasjeboks 20 L Modeller med LinQ Base Kit 715007112

• 20 L (5,2 US Gal) modulær lagringskapasitet med 
harde sider. 

• Kraftig konstruksjon med værbestandig forseglet 
lokk. 

• Kan stables med en enkelt LinQ-bag eller 
flere modulære bokser og gir en ideell 
oppbevaringsløsning. 

Merknad: LinQ-base monteringssett nødvendig for å montere 
LinQ-tilbehør når det ikke er standard på vannscooteren.

LinQ modulær 
bagasjeboks 30 L Modeller med LinQ Base Kit 715006830

• 30 L (7,8 US Gal) modulær lagringskapasitet med 
harde sider. 

• Kraftig konstruksjon med værbestandig forseglet 
lokk. 

• Kan stables med en enkelt LinQ-bag eller 
flere modulære bokser og gir en ideell 
oppbevaringsløsning. 

Merknad: LinQ-base monteringssett nødvendig for å montere 
LinQ-tilbehør når det ikke er standard på vannscooteren.

LinQ reservegummilokk til drivstofftralle 295100791

LinQ drivstofftralle reservelokk og munnstykke
(Ikke vist) 860202529
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Termisk innsats til LinQ modulær bagasjeboks 10 L 219401110

• Isolert fôr.
• Passer godt i LinQ modulær boks (10 L).
• Kan inneholde fem 473 ml bokser eller seks 355 ml 

bokser.

LinQ Multi Cargo Rack 
GTX, RXT-X, Wake Pro (2018 og nyere) / GTI, GTI SE, GTR, Wake 
(2020 og nyere) / RXP-X (2021 og nyere) / FishPro Scout, FishPro 
Sport 295101015

• Legger til opptil 3 ganger det tilgjengelige LinQ-
tilbehøret til vannscooteren. 

• Tillater flere ulike konfigurasjoner av LinQ-tilbehør. 
• Tilbyr et større oppholdsområde eller fiskeplattform 

og lettere ombordstigning. 

• Bruker utstyrt LinQ festesystem for rask og enkel 
installasjon. 

• To LinQ baseinstallasjonssett følger med. Ekstra 
baseinstallasjonssett selges separat (295101034).

• Standard på Explorer Pro.
• Krever spesifikk maskinvare for installasjon på visse 

modeller. Må installeres av en autorisert BRP-
forhandler.

LinQ 16 L (4,2 US Gal) 
kjøler Modeller med LinQ Base Kit 295100698

• Sikker, enkel installert LinQ-montert kjøler.
• Skumisolasjon i førsteklasses kvalitet holder isen i 

opptil fem dager.
• Rotasjonsstøpt konstruksjon som gir eksepsjonell 

stivhet og holdbarhet.
• Forseglet lokk gir lufttett, værtett lukking. 

• Kraftige T-håndtaksperrer bestandige mot marine 
miljøer.

• Marinisert maskinvare egnet til bruk i saltvann.

Notater: Kan ikke monteres på stablebar LinQ drivstofftralle.
LinQ-base monteringssett nødvendig for å montere LinQ-tilbe-
hør når det ikke er standard på vannscooteren.

NYHET LinQ seteveske 
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 (5 Gal) med UV-bestandig oppbevaring.
• Festes smart bak passasjersetet for å maksimere 

akterdekkplassen.
• Installeres på sekunder med verktøyfritt LinQ 

tilbehørssystem.

• To-lommers primære ordensrom med tre 
glidelåsåpninger.

• Utvendig sidelomme for rask tilgang til små 
nødvendigheter.

• Ikke kompatibel med LinQ Multi Cargo Rack.

NYHET LinQ Explorer-
veske Kjøretøy utstyrt med LinQ Multi Cargo Rack 295101016

• 100 L (26 Gal) med vanntett oppbevaring.
• Installeres på sekunder med verktøyfritt LinQ 

tilbehørssystem.
• Dedikert rom for båtdokumenter som registrering, 

sertifikat, forsikring og mer.
• Eksklusiv D.E.S.S. nøkkellagring.
• Utvendig hurtiglomme for små gjenstander som 

nøkler og lommebøker.

• Blir til en ryggsekk når du stiger av maskinen.
• Sammentrykkbar hvis den ikke er fullpakket, med 

stropper på begge sider.
• Krever LinQ Multi Cargo Rack for installasjon.
• Standard på Explorer Pro.

NYHET Forlengelse 
akterdekk med LinQ GTX, GTX Limited, RXT-X, Wake Pro 295101026

• Forlenger moroa med 30 cm ekstra fra hekken og 
klargjør for ekstra lagringsmuligheter.

• Inkluderer seks LinQ-festepunkt for enkel 
montering av LinQ tilbehør, og stuves ute av veien 
når den ikke er i bruk.

• Tre mulige konfigurasjoner: senter, venstre og/eller 
høyre.

• Sørger for enklere tilgang til vannet for svømming 
og vannsport eller mer plass for bording, avslapning, 
fiske og mer.

• Kompatibel med stigen.
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LinQ stangholder Passer til LinQ frontstøtter og LinQ 51 L (13,5 US Gal) kjølere 295100795

• Perfekt til å transportere fiskestengene trygt til 
favorittfiskeplasser eller til dorging.

• Har hurtigmonteringssystem med utløserspak for 
enkel installasjon på eller fjerning fra en av de 30 
forskjellige stillingene på LinQ 51 L (13,5 US Gal) 
kjøler eller foran på enkelte kjøretøyer som bruker 
LinQ frontstøtter. 

• Holder fiskestangen fast med hjelp av en støpt 
gummihette som er spesialutviklet til raskt å feste 
eller fjerne fiskestangen med snellearmen.

LinQ frontstøtte
RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 og nyere), FishPro (2019-2021), 
Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy

295100948 Venstre side
295100949 Høyre side

• Gjør det mulig å installere frontmontert LinQ 
stangholder (295100795) eller LinQ koppholder 
(295100935) (selges separat).

• Gir enkel tilgang til drikkevarer eller stenger under 
dorging uten å hindre føreren. 

LinQ frontstøtte GTI, GTI SE, GTR, WAKE (2020 og nyere), FishPro Scout
295101039 Venstre side
295101040 Høyre side

• Gjør det mulig å installere frontmontert LinQ 
stangholder (295100795) eller LinQ koppholder 
(295100935) (selges separat).

• Gir enkel tilgang til drikkevarer eller stenger under 
dorging uten å hindre føreren. 

LinQ-koppholder 295100935

• Koppholder passer til de fleste drikkebeholdere 
takket være fleksible finner som tilpasser seg 
størrelsen på drikkebeholderen. 

• Kan installeres på 51 L (13,5 US Gal) kjøler eller på 
LinQ frontstøtter.

• Montering uten verktøy.

LinQ 51 L (13,5 US Gal) 
kjøler (dobbelt sperre)

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

• 51 L (13,5 US Gal) med isolert, vannbestandig 
kapasitet.

• Eksepsjonelt stiv og svært slitesterk med 
skumisolasjon av førsteklasses kvalitet for optimal 
kjøling.

• Forseglet deksel holder varmen og vannet ute.
• Kraftig ekstern oppbevaringslomme gir ekstra plass 

til ikke-kjølte ting som kjøkkenutstyr, fiskesaker og 
mer.

• Toppen har innfelt arbeidsområde med sklisikker 
overflate som er ideell til å agne kroker, og 
inkluderer fiskelinjal støpt inn i toppen for raskt å 
måle fangsten.

• To avløpsplugger for enkel tømming av vann.

• T-håndtakets kraftige sperrer er holdbare og 
bestandige mot marine miljøer, inkludert saltvann.

• Forhåndsstøpte spor for enkel montering av 
stangholdere eller koppholdere på hver side.

• Vinklede dorgespor til et perfekt dorgeopplegg 
med flere stenger der det er tillatt.

• LinQ 51 L (13,5 US Gal) kjølerutvidelse 
(295101033) kan settes på toppen for å få mer 
oppbevaringsplass.

Merknad: LinQ Locking Anchor Base Kit (295100858) kreves for 
installasjon på 2018-modeller og på enkelte 2019-modeller.
Hvis vannfartøyet ikke er utstyrt med en stige, anbefales det å 
kjøpe en for å sikre enkel ombordstigning.
Kjøler passer ikke med LinQ Ski Pylon når den er i fremre 
stilling.

LinQ 51 L (13,5 US Gal) 
kjølerutvidelse 
(dobbelt sperre) LinQ 51 L (13,5 US Gal) kjøler (dobbelt sperre) (269801151) 295101033

• Få 20 liter (5,3 US Gal) ekstra oppbevaringsplass til 
den eksisterende 51 liters (13,5 US Gal) kjøleren. 

• Fullt isolert og enkel å montere. 
• Ideell for eksempel til å skille lunsjen fra fangsten 

eller en egen agnboks.

• Krever LinQ 51 L (13,5 US Gal) kjøler (dobbelt sperre) 
(269801151) for montering.
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LinQ basemonteringssett
GTI, GTS, GTR (2011-2019) / GTR-X (2017-2019) / RXP (2012-2020) 
GTX (2016-2017) / RXT-X (2016-2017)

295100803
295100842

(295100803 illustrert)

• Lar deg installere LinQ-montert tilbehør på Sea-
Doo vannfartøyer for å utvide lastemulighetene og 
turmulighetene.

• Tillater montering av LinQ-tilbehør på baksiden av 
vannscooteren.

• Ikke kompatibel med LinQ 51 L (13,5 US Gal)  kjøler.
• Inkluderer 2 LinQ-baser og festeutstyr.
• Hvis vannfartøyet ikke er utstyrt med en stige, 

anbefales det å kjøpe en for å sikre enkel 
ombordstigning.

Merknad: Ikke kompatibel med hurtigfortøyning bak.

LinQ baseinstallasjonssett
Spark 2-seter
Spark 3-seter*

295100883
295100802

(295100883 illustrert)

• Lar deg installere LinQ-montert tilbehør på Sea-
Doo vannfartøyer for å utvide lastemulighetene og 
turmulighetene.

• Tillater montering av LinQ-tilbehør på baksiden av 
vannscooteren.

• Ikke kompatibel med LinQ 51 L (13,5 US Gal)  kjøler.
• Inkluderer 2 LinQ-baser og festeutstyr.
• Hvis vannscooteren ikke er utstyrt med en 

stige, anbefales det å kjøpe en for å sikre enkel 
ombordstigning.

*Ikke kompatibel med Tow Pro (295100605).

LinQ basemonteringssett Passer LinQ stabelbar drivstofftralle 295101009

• LinQ Base-sett gjør det mulig å stable utvalgte Sea-
Doo LinQ-tilbehør på toppen av LinQ Stackable Fuel 
Caddy (295100950). 

• Inkluderer 2 LinQ baser og marinisert maskinvare 
for rask montering.

LinQ-lås Ettermonterer de fleste LinQ tilbehør

860201968 Pakke med 1 med 2 
nøkler
860202478 Pakke med 2 med 4 
nøkler

• Enkel måte å låse det meste av LinQ tilbehøret på 
vannscooteren på. 

• Låsdeksel beskytter låsen mot elementene. 
Korrosjonsbestandig. 

• Ikke kompatibel med LinQ 16 L (4,2 US Gal) kjøler, 
LinQ uttrekkbar Ski Pylon og LinQ boks.

LinQ basemonteringssett Passer LinQ Multi Cargo Rack 295101034

• LinQ Base-sett tillater bruk av opptil tre Sea-Doo 
LinQ-tilbehør samtidig på LinQ Multi Cargo Rack. 

• Inkluderer 2 LinQ baser og marinisert maskinvare 
for rask montering.

LinQ Update Locking 
Anchor Base Kit 
(Ikke vist) RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited og Wake Pro (2018 og noen i 2019) 295100858

• LinQ-baser med låsesystem for å holde seg oppe 
mens du monterer LinQ-tilbehør.

• Nødvendig på 2018-modeller og noen 2019-modeller 
for å installere LinQ 51 L (13,5 US Gal) kjøler.

• Erstatter standard LinQ-baser.
• Standard på alle kjøretøyer med LinQ (fra fabrikk) 

2020 og nyere.

Marinisert LinQ-monteringssett. 295100751

• Viktig oppgradering for LinQ bager når de brukes 
på vannscootere i saltvann.

• Inkluderer LinQ-monteringsutstyr i rustfritt stål for 
å gjøre din LinQ fullstendig rustfri.

• Rask og enkel installasjon.
• Ikke nødvendig for montering av LinQ-kjølere, LinQ 

Roll-top bag og LinQ Box.
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Bager og oppbevaring 

Sea-Doo 14 L kjølebag 
GTI, GTI SE, GTR, Wake 170 (2020 og nyere) / GTX, GTX Limited, 
RXT-X, Wake Pro (2018 og nyere) / Alle FishPro-modeller (2019 og 
nyere), Explorer Pro 295100965

• 14 L (3,7 US Gal) termisk isolert oppbevaring med 
myke sider. 

• Vanntett forseglet konstruksjon.
• Magnetisk toppåpning gir rask tilgang og sikker 

tetning når den er lukket.
• Kan holde is i 2 dager. 

• Robust utvendig materiale for holdbarhet med et 
moderne utseende.

• Bærehåndtak og avtakbare skulderstropper gir 
enkel transport til og fra vannet.

• Identifikasjonslomme på utsiden.
• Dimensjoner: 35 cm L x 31 cm B x 22.5 cm H (13 ¾" L 

x 12 ¼" B x 9" H).

Uttagbar 
organiseringskurv

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

295100732
 
295100814

• Pustende frontoppbevaring laget av førsteklasses 
belagt syntetisk netting.

• Perfekt til å oppbevare våte klær borte fra resten 
av utstyret eller til å transportere utstyr til/fra 
vannfartøyet.

• Bærehåndtak og enkel oppbevaring på eller utenfor 
vannfartøyet.

• Hurtigfester for rask festing av bagen i 
oppbevaringsrommet.

• Designet for installasjon med Storage Bin Organizer 
(295100835) for et komplett oppsett (kun 
295100732).

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

• Permanent montert pustende premium-belagt 
syntetisk organiseringsnetting.

• Perfekt til trygg oppbevaring og organisering av 
mindre verdisaker.

• Designet for å installeres sammen med den mobile 
oppbevaringsboksen for et komplett oppsett 
(295100732).

• Standard på GTX Limited-modeller (2018 og nyere).

Lokk oppbevaringsrom
GTI, GTI SE, GTR og Wake 170 (2020 og nyere) / RXP-X (2021 og 
nyere) / FishPro Scout 295100862

• Praktisk plassert på et lett tilgjengelig sted i 
oppbevaringsrommet forut.

• Holder småting tørre i sprutsikker innerlomme.

• Ekstern nettinglomme lar deg lagre flere ting 
innenfor synsvidde.

• Kapasitet 6 liter (1,6 US Gal) volum.

Tørrbag – 10 L 269502121

• Vanntett bag.
• Punkteringsbestandig PVC-belagt 

polyesterfibermateriale.

• Forsterket bunn.

Tørrbag – 25 L 269001936

• Vanntett bag.
• Punkteringsbestandig PVC-belagt 

polyesterfibermateriale.
• Forsterket bunn.

• Inkluderer skulderrem.
• 420-denier bestandig polyester med TPU-belegg.

Frontavviserlokksett Spark 295100865

• Denne avtakbare avviseren er laget av polypropylen, 
og fører vann bort fra førerens føtter og ben for en 
tørrere kjøretur.

• Kompatibelt med bærbart BRP-lydsystem
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Båtsporttilbehør

Frontoppbevaringskasse-
sett Spark 295100864

• Design med myke sider matcher konturene til SPARK 
og maksimerer oppbevaringsplass.

• 28 L (7,4 US Gal) kapasitet.
• Polyuretankonstruksjon beskytter gjenstander mot 

grov sjø.

• Dreneringshull i bunnen.
• Kompatibelt med bærbart BRP-lydsystem
• Frontavviserlokksett er inkludert.

Oppbevaringsrom foran
RXP-X (2012-2020) / GTI og GTS (2011-2019) / GTR (2012-2019) / 
Wake 155 (2011-2019) 295100583*

• Optimerer oppbevaringsplass.
• 12 L (3,2 US Gal) kapasitet.

*Så lenge lageret rekker.

Tow Pro Spark 3up 295100605

• Tre tilbehør i ett - en vannskimast, 
observatørhåndtak og utstyrsstativ.

• Legg til at det er mer gøy å slepe wakeboardere, 
wakeskatere og tubers takket være høyere 
slepepunkt.

• Gir observatøren mer selvtillit med ergonomiske 
gripehåndtak.

• Bær brettet ut til klart vann.

• Inkluderer en stropp for enkel stuving av slepetauet. 
• Ikke kompatibel med Spark 3up-basemonteringssett 

(296100802). 

Merknad: Bruk aldri Ski Pylon til å slepe en oppblåsbar båt eller 
lignende leketøy. Bruk alltid den bakre kryssholtet.

LinQ avtakbar 
vannskimast

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited (2018 og nyere) / GTI, GTI SE, GTR 
(2020 og nyere) / Alle FishPro-modeller (2019 og nyere), Explorer 
Pro 295100909

• Høy vannskimast holder tauet oppe fra vannet for 
bedre utøvelse av vannsport.

• Innebygde gripehåndtak som kan trekkes ut av veien 
når ikke i bruk.

• Ikke kompatibel med LinQ Multi Cargo Rack.

Merknad: Bruk aldri Ski Pylon til å slepe en oppblåsbar båt eller 
lignende leketøy. Bruk alltid den bakre kryssholtet.

Stroppreservesett 295100740

• Erstatningsdel for LinQ uttrekkbar vannskimast.

Wakeboard-stativ 
RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 og nyere) / GTI, 
GTI SE, GTR, Wake (2020 og nyere) / FishPro Scout 295100838

• Enkel, trygg ombordlagring for wakeboardet ditt. 
• Praktisk hurtigutløsningsknapp for rask tilgang. 
• EVA-skumpute beskytter brettkanten mens du er 

underveis. 
• Elastisk gummistropp med gummiputer holder 

brettet på plass og hindrer slitasje på stroppen. 
• Plass til de fleste størrelser og typer wakeboards og 

wakeskates. 

• Selges enkeltvis, og hvert stativ har plass til ett 
wakeboard. 

• Standard på Wake- og Wake Pro-modeller. 
• Delenumre 291003104-291002864 nødvendig for å 

installere på GTI og GTS (2011-2019). 
• Delenumre 291003582-291002864 nødvendig for å 

installere  på RXT og GTX (2010-2017).
• Ikke kompatibel med vinklede relingfotstøtter 

(standard på FishPro Sport, FishPro Trophy og 
Explorer Pro).
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Trinn og stige
Ombordstigningstrinn Spark 295100642

• Praktisk trinn med knevennlig overflate.
• Monteres enkelt på høyre side av Spark og tåler 

inntil 113 kg (250 lb).
• Monteres enkelt på akterspeilet og kan monteres av 

alle autoriserte Sea-Doo-forhandlere på få minutter.

Ombordstigningsstige 

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

295100869
 
295100742

• Uttrekkbart ombordstigningstrinn til vannscootere.
• Gjør ombordstigning fra vannet mye enklere.
• Fjærbelastet plattform som holder seg oppe.
• Enkel montering, takket være integrerte 

monteringspunkter på vannscooteren.

Støtdemperrør 295100662

• Beskytter passasjerer mot vannskitau som slynges 
tilbake og holder det borte fra impellere.

• Slitesterkt nylonbelagt skum med lukket celle.

Vannskiøye GTX, GTS, GTI, RXT og GTR 291002351

• Erstatter eksisterende U-ring for enkel sleping av 
vannski og tubes.

54 Tilbehør / Kategori54 Tilbehør / Trinn og stiger



Betjeningsutstyr og håndtak
Styre med justerbart 
stigerør Spark 295100746

• Det unike styret med justerbart stigerør gir deg 
flere muligheter til enkelt å manøvrere Spark og 
tilpasse opplevelsen til din personlige kjørestil.

• Juster styringen raskt til en rekke høyder – bruk den 
nedre posisjonen til å kjøre / sitte ned, eller utvid til 
maksimal høyde på sekunder for stående kjøring.

• Justerbar lengde fra 1,6" til 4" (42,5 til 103,5 mm).
• Bare vend spaken for å foreta justeringen, verktøy 

ikke nødvendig.

Delenumre du også trenger til installasjon: 
Spark uten iBR*

 – 2016 og tidligere: 278003491, 295100702
 – 2017 og nyere: 278003491

Spark med iBR
 – 2016 og tidligere: 278003490, 295100702
 – 2017: 278003490
 – 2018 og nyere: 278003823

*Intelligent brems og revers (iBR)

Justerbart stigerør RXP-X (2021 og nyere) 295100922

• Erstatter standard ekstrudering som tillater vertikal 
justeringslengde på +5/8" til 3 5/8" (+16 mm til 92 mm) 
fra standard. 

• Gir bedre ergonomi i stående kjørestilling.
• Inkluderer alt monteringsutstyr.

Trinnkiler Spark 295100705

• Gir mer stabilitet og trygghet i forskjellige 
kjørestillinger der du står bak.

• Bakre fotstøtte med 45-graders helning som gjør 
det mulig å stå oppreist på vannscooteren når 
du står bak på vannscooteren og til slutt utvider 
spekteret med muligheter ved å gjøre det lettere å 
utføre enda flere triks.

Utvidet rekkevidde 
variabelt trimsystem 
(VTS)
(Ikke vist)

Spark med iBR (2017 og nyere – full utvidet rekkevidde), (2016 og 
eldre – standardsortiment) 295100704

• Dette eksklusive Sea-Doo-tilbehøret lar deg 
overdrive hvor høyt du kan løfte nesen eller hvor 
dypt du kan begrave den i vannet.

• Den utvidede rekkevidden VTS dobler 
justeringsområdet sammenlignet med vår 
nåværende standard VTS.

• Justeringene skjer øyeblikkelig takket være den 
raske aktiveringsbryteren montert på styret som 
tillater finjustering av vannscooterens trimvinkel 
mens du kjører.

• Enkel pluggtilkobling, og inkluderer bryter, hette og 
monteringsutstyr som er nødvendig for installasjon.

• Standard på Spark Trixx.

Kabeltre

Spark med iBR (2017 og tidligere)
Spark med iBR (2018 og nyere)
Spark uten iBR 

278003490
278003823
278003491

• Påkrevd for å montere styret med justerbart 
stigerør (295100746) og/eller RF D.E.S.S-tasten 
(295100945).

• Fungerer enten til tilbehør eller når du bruker 
begge deler samtidig, så du trenger ikke å kjøpe 
ekstra kabeltre.

Styre

GTR-X (2016-2019) 
/ RXP-X (2016 og 
nyere) / Spark 
med justerbart 
stigerør

277002069 Neon Yellow
277002173 Dragon Red
277002172 White
277002123 Jungle Green

277002139 Millenium Yellow
277002161 Manta Green

• 7/8" (22 mm) farget ratt i rustfritt stål.
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Varmehåndtak 

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 og nyere) / RXP-X 
(2021 og nyere) / GTI, GTI SE, GTR, Wake (2020 og nyere) / Alle 
FishPro-modeller (2019 og nyere), Explorer Pro
Oppvarmet gripesele kreves for å installeres på andre kjøretøyer 295100812

• Oppvarmede håndtak med integrert knapp på 
venstre håndtak.

• 5 varmenivåer.
• Trekk på for å erstatte eksisterende håndtak.
• Integrer Sea-Doos anerkjente håndstøttedesign.

• Brukes med vindavvisere på styret (295100762) for 
maksimal ytelse.

• Sele (278003684) er nødvendig hvis den installeres 
med lydsystem eller med GARMIN ECHOMAPTM 
UHD 72sv eller 62cv GPS.

Varmehåndtaksledninger
Kreves for installasjon på enkelte kjøretøyer: GTX, RXT, Wake Pro 
(2011-2017) / GTI,GTS, GTR, Wake (2011-2019) / GTR-X (2018-2019) / 
RXP-X (2018-2020) / Spark 295100906

Sportshåndtak
Passer til alle vannscootere (2000 og nyere) unntatt SPARK (2015 
og tidligere) 277001624

• Racinginspirert avrundet design gir overlegen 
komfort.

• Designet for mer overflatekontakt med styret som 
gir fantastisk selvtillit når du kjører aggressivt.

• Selges enkeltvis.

Håndtak med håndstøtte 
GXT, RXT, RXT-X og Wake Pro (2010 og nyere) / GTI, GTS og Wake 
(2011 og nyere) / GTR (2012 and up) / RXP-X (2012 og nyere) / 
Spark (2014 og nyere) / All-FishPro-modeller

277001946 Svart · Høyre
277002014 Rød · Høyre
277001958 Svart · Venstre
277002015 Rød · Venstre

• Designet og profilert for å gi et mye fastere grep 
med mindre krefter, slik at du får større kontroll og 
komfort på lengre turer men uten håndtrøtthet.

• Selges enkeltvis.

Håndtaksett
Passer til alle vannscootere (2000 og nyere) unntatt SPARK (2015 
og tidligere)

295500976 Blå/svart · Par
295500979 Rød/svart · Par
295500981 Gul/svart · Par
295500977 Skifergrå/svart · 

Par
277001336 Skifergrå/svart · 

Selges enkeltvis

• Bedre kontroll og komfort ved bruk av gummidesign med 
dobbelt densitet.
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Teknisk tilbehør
Bærbart BRP-lydsystem Spark

295101042 (US)
295101043 (EU)

• 50 watt lydanlegg med Bluetooth†-konnektivitet.
• Fullt nedsenkbart og avtakbart, kan brukes av og på 

vannfartøyet.
• Frontmontert og plassert mot føreren for å oppnå 

maksimal lydklarhet.
• Kontrollpute på høyttaleren for justering av volum 

og sang.
• Drevet av et oppladbart litiumbatteri som gir 24 

timers* bruk før opplading.
• Støttebase med hurtigkoblingssystem kreves 

(295101051).

• Nødvendig hvis den installeresoran på Spark 
Frontdeflektor reservelokk (295100870) kreves 
når du installerer lydanlegget på 2018- og eldre 
modeller med iBR og Convenience Package eller 
når Front Storage Bin Kit (295100864) eller Front 
Deflector Cover Kit (295100865) er installert.

• Adjustable Riser Retrofit Kit (295100702) kreves for 
å installere på Spark (2016 og eldre).

Frontavviser reservelokk Spark 295100870

• Påkrevd når du installerer BRP Audio-Portable 
System (295101042) på Spark med iBR og 
Convenience Package (2018 og tidligere).

• Også nødvendig når Front Storage Bin Kit 
(295100864) eller Front Deflector Cover Kit 
(295100865) er installert på vannscooteren.

• Inkludert på 2019-modellene og nyere utstyrt med 
samme funksjon.

• Kun til å installere lydsystemet foran på Spark.  

Støttebase til bærbart 
BRP-lydsystem Spark 295101051

• Kreves for å installere BRP Audio-Portable-system 
(295101042, 295101043).

BRP Audio-Premium-
system

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

295100711
 
295100839

• Fullt integrert lydsystem med Bluetooth-
konnektivitet.

• Fullt nedsenkbar i vann.
• To kraftige 50 Watt høyttalere gir klar musikk, selv 

mens du kjører.

• Fjernkontrollpute på venstre høyttaler lar deg 
veksle mellom låter og volum raskt og enkelt.

• Musikken vil spille selv etter at motoren er slått av.
• Trenger kabeltre (278003684) hvis installert med 

Garmin EchomapTM UHD 72sv eller 62cv GPS eller 
oppvarmede håndtak.

USB-port
RXT, RXT-X, GTX, GTX, Wake Pro (2018 og nyere) / RXP-X (2021 og 
nyere) / GTI, GTI SE, GTR, Wake (2020 og nyere) / Alle FishPro-
modeller (2019 og nyere), Explorer Pro 295100710

• Lar deg lade enhetene dine som telefon og 
actionkamera.

• USB-lader utstyrt med en smart modul som 
oppdager strømstyrken som telefonen din trenger, 
slik at du alltid har konstant ladetid og aldri trenger 
å bekymre deg for å overlade enheten.
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Elektronikk og elektrisk utstyr

Sekundært 
batterikabelsett

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

295100990
 
295100991

(295100990 illustrert)

• Lar deg legge til en ekstra enhet til det doble 
batterioppsettet.

• Vil gi deg den ekstra kraften du trenger for å skaffe 
strøm til elektriske komponenter som BRP Audio-
Premium-system eller Garmin Echomap GPS i lengre 
perioder.

• Settet inkluderer nødvendige ledninger og 
batteriholder.

• Ekstra batteri selges separat (410301203).

Garmin† ECHOMAP™ 
UHD 72sv GPS

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

• Lys, 7" (17,8 cm) berøringsskjerm som kan leses i sollys.
• Signalomformer er ikke inkludert, gir bare GPS-funksjon. 
• Har en hurtigutløserkuppel for rask installasjon og fjerning. 
• Forhåndslastede basiskart for hele verden og kompatible 

med Bluechart® G3 kystkart (selges separat)

• Del data og kart med utvalgte ECHOMAP-
enheter på nettverket ditt.

• Bruk innebygd WiFi® til å pare med den gratis 
ActiveCaptain™-appen for å få tilgang til 
OneChart™, smarte postvarsler, Garmin 
Quickdraw™ Community-data og mer.

• Standard på FishPro Trophy-modellen. 

Garmin† GT15M-IH Transduser 295100972

• Garmin GT15M-IH In-Hull Mid-band CHIRP Transduser gir 
nøyaktige dybdeavlesninger selv i høy hastighet.

• Ideell til vannscootere der man ønsker å installere 
transduseren inne i et glassfiberskrog og ikke på 
akterspeilet.

• Den kan brukes med en dødvinkel på skroget mellom 0 og 
25 grader og er utmerket til vannscootere som kjører i høye 
hastigheter.

• Installasjon i skroget, ikke nødvendig å bore 
gjennom fartøyet; ingen vannmotstand.

• 8-pinners transduser med 4 plasttanker har 
mellom-bånds CHIRP tradisjonell sonar (85-
165 kHz) med en effekt på 600 W.

• Krever Garmin† ECHOMAP™ UHD 72sv eller 
62cv GPS.

• Standard på FishPro Trophy-modellen.

Garmin† ECHOMAP™ 
UHD 62cv GPS med 
GT15M-IH Transduser

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

• Lys, 6" (15,2 cm) skjerm som kan leses i sollys. 
• Inkluderer signalomformer til Garmin CHIRP† tradisjonell 

sonar. 
• GT15M-IH In-Hull Midt-bånd CHIRP Transduser gir 

nøyaktige dybdeavlesninger selv i høy hastighet. 
• Ideell til vannscootere der man ønsker å installere 

transduseren inne i et glassfiberskrog og ikke på 
akterspeilet.

• Har en hurtigutløserkuppel for rask installasjon og fjerning. 
• Inkluderer token for gratis regionalt navigasjonskart.
• Forhåndslastede verdensomspennende basiskart og 

kompatible med Bluechart® G3 kystkart (selges separat).

• Bruk innebygd WiFi til å pare sammen med 
den gratis ActiveCaptain†-appen for tilgang 
til OneChart†, Smart Notifications, Garmin 
Quickdraw† Community-data og mer. 

• Del veipunkter og ruter med andre 
ECHOMAP- eller STRIKER†-enheter. 

• Trenger kabeltre (278003684) hvis installert 
med BRP Audio-Premium-system eller 
oppvarmede håndtak.

• Standard på FishPro Sport- og FishPro Scout-
modeller.

*På 2018-modellene må kontakte en sertifisert BRP-
forhandler for å bekrefte kompatibilitet.

Garmin† ECHOMAP™ 
UHD 62cv GPS

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

• Lys, 6" (15,2 cm) skjerm som kan leses i sollys.
• Signalomformer er ikke inkludert, gir bare GPS-funksjon. 
• Har en hurtigutløserkuppel for rask installasjon og fjerning. 
• Inkluderer token for gratis regionalt navigasjonskart.
• Forhåndslastede verdensomspennende basiskart og 

kompatible med Bluechart® G3 kystkart (selges separat)
• Bruk innebygd WiFi til å pare sammen med den gratis 

ActiveCaptain†-appen for tilgang til OneChart†, Smart 
Notifications, Garmin Quickdraw† Community-data og mer. 

• Del veipunkter og ruter med andre 
ECHOMAP- eller STRIKER†-enheter. 

• Trenger kabeltre (278003684) hvis installert 
med BRP Audio-Premium-system eller 
oppvarmede håndtak. 

*På 2018-modellene må kontakte en sertifisert BRP-
forhandler for å bekrefte kompatibilitet.
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CTEK BRP 5.0 Lader 860200997

Batterilader/vedlikeholdslader 715005061

• Helautomatisk 3 ampere batterilader/
vedlikeholdslader.

• Holder lagrede blysyrebatterier ladet.
• Lader og vedlikeholder små batterier.
• Mikroprosessorstyrt flertrinnslading for økt 

presisjon, sikkerhet og batterilevetid.
• Autospenningsdeteksjon.
• Detekterer automatisk 6 eller 12 volt batterier.
• Flytemodusovervåking opprettholder automatisk 

optimal batterilading.
• Omvendt tilkoblingsbeskyttelse beskytter batteri 

og lader mot skader.

• Krokfeste henger utenfor arbeidsområdet for 
sikkerhet og bekvemmelighet.

• Display/på-knapp.
• Trykk på skjermknappen for å vise ladeprosessen.
• Oppfyller de høyeste industristandarder for 

energieffektivitet/miljøvennlighet.
• Innhold: 3 ampere batterilader, klemmeadapter, DC 

adapter, 24" sikret ringlederkabler med vanntett 
deksel, brukerhåndbok.

• Ikke tilgjengelig i Europa.

RF programmerbar 
D.E.S.S.TM Nøkkelsett Spark 295100945

• Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.) nøkkel 
kule- og kontaktdesign gir føreren enkel og rask 
start hver gang.)

• Antityveriteknologi, nøkkelen kommuniserer 
trådløst med kjøretøyet, så det først starter 
når nøkkelkoden samsvarer med kjøretøyet, for 
sikkerhets skyld. 

• RF-programmerbar D.E.S.S. Nøkkelen kan også 
programmeres å begrense hastigheten til fartøyet 
og dermed gi nybegynnere og uerfarne førere 
sjansen til å kjøre fartøyet mens de bygger 
nødvendig erfaring og kontroll.

• Kan brukes som reservenøkkel eller nøkkel nr. 2. 
• Omfatter RF-programmerbar D.E.S.S. nøkkel og 

D.E.S.S. stamme.
• I motsetning til tidligere D.E.S.S. nøkkelsett, selges 

kabeltre nå separat.

Delenumre du også trenger til installasjon: 
 – Spark uten iBR*: 278003491 
 – Spark med iBR: 2017 og tidligere: 278003490 2018 
og nyere: 278003823 

 – Spark Trixx: 2017 og tidligere: 278003490 
og 278003195 2018 og nyere: 278003823 og 
278003195

*Intelligent brems og revers (iBR)

RF programmerbar 
D.E.S.S.TM-nøkkel Alle kjøretøyer med D.E.S.S.-nøkkel (2015 og nyere)

278003401 Grønn 
(programmeringsnøkkel)
278003400 Gul
278003402 Svart
278003403 Oransje

• Digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.) nøkkel 
kule- og kontaktdesign gir føreren enkel og rask 
start hver gang.)

• Antityveriteknologi, nøkkelen kommuniserer 
trådløst med kjøretøyet, så det først starter 
når nøkkelkoden samsvarer med kjøretøyet, for 
sikkerhets skyld. 

• RF-programmerbar D.E.S.S. Nøkkelen kan også 
programmeres å begrense hastigheten til fartøyet 
og dermed gi nybegynnere og uerfarne førere 
sjansen til å kjøre fartøyet mens de bygger 
nødvendig erfaring og kontroll.

• Fargealternativer letter differensiering mellom de 
programmerte nøklene.

• Kan brukes som reservenøkkel eller nøkkel nr. 2. 

Programmerbar D.E.S.S.TM 
nøkkel

DI- og 4-TEC-modeller (2014 og tidligere)
Alle modeller (2014 og tidligere)

278002203 
(programmeringsnøkkel)
278002199

• Digitalt kodet sikkerhetssystem-nøkkel (D.E.S.S.) 
smetter lett på kjøretøyet og gir førere enkel og 
rask start hver gang.

• Antityveriteknologi, nøkkelen kommuniserer 
trådløst med kjøretøyet, så det først starter 
når nøkkelkoden samsvarer med kjøretøyet, for 
sikkerhets skyld. 

• Den programmerbare D.E.S.S. Nøkkelen kan 
også programmeres å begrense hastigheten til 
fartøyet og dermed gi nybegynnere og uerfarne 
førere sjansen til å kjøre fartøyet mens de bygger 
nødvendig erfaring og kontroll.

• Kan brukes som reservenøkkel eller nøkkel nr. 2. 
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Ski- og X-pakkemodul
(Ikke vist)

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

• En modul som inkluderer både Ski- og 
X-pakkefunksjoner.

• Aktiverer skimodus. Har et utvalg av forskjellige 
forhåndsinnstilte akselerasjonskurver for perfekt 
start hver gang du sleper vannski eller wakeboard, i 
tillegg til jevn slepehastighet.

• Aktiverer X-pakkefunksjoner på instrumentet: Se 
beskrivelsen av X-pakke-modulen for å finne ut 
hvilke X-funksjoner den låser opp på kjøretøyet.

• Brukervennlig grensesnitt på instrumentet.
• Enkel pluggtilkobling.
• Inkluderer monteringsutstyr nødvendig for 

installasjon.

X-pakkemodul
(Ikke vist)

RXT, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 og nyere) / GTI (2018-2019) 
/ GTI SE, GTI Limited, GTR, Wake (2018 og nyere) / Alle FishPro-
modeller (2019 og nyere), Explorer Pro 295100757

• Brukervennlig grensesnitt på instrumentet.
• Enkel pluggtilkobling.
• Inkluderer monteringsutstyr nødvendig for 

installasjon.

Merknad: Kabeltre (278002569) og 3-ampere sikring 
(710001008) må installeres på 2011- til 2017-modeller.

For GTX, RXT og Wake Pro (2018 og nyere), GTI, GTS, 
GTR og Wake 155 (2020 og nyere) er funksjonene:
• Gjennomsnittlig og topphastighet/turtallvisning 

låser opp startmoduskontroll og hele VTS-området 
(50% større område).

For GTI, GTS, GTR og Wake 155 (2011-2019) er 
funksjonene: 
• rundetider, drivstofftid og avstand til "tom", 

gjennomsnitts- og topphastighet/turtallsvisning og 
motortemperatur.

Skimodul
(Ikke vist)

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

• Aktiverer skimodus.
• Har et utvalg av forskjellige forhåndsinnstilte 

akselerasjonskurver for perfekt start hver gang 
du sleper vannski eller wakeboard, i tillegg til jevn 
slepehastighet.

• Brukervennlig grensesnitt på instrumentet.

• Enkel pluggtilkobling.
• Inkluderer monteringsutstyr nødvendig for 

installasjon.

Merknad: Kabeltre (278002569) og 3-ampere sikring 
(710001008) må installeres på 2011- til 2017-modeller.

12-Volt uttak og 
installasjonssett

Spark / GTI, GTS, GTR, WAKE 155 (2019 og eldre) / RXP-X (2020 og 
eldre)
GTX og RXT uten fjæring og Wake Pro (2016-2017)

295100577
295100675

• Bruk denne 12 V-kontakten til å lade telefonen eller 
GPS-enheten.

• Utstyrt med vanntett deksel for å forhindre 
inntrengning av vann.
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• Viser vanndybden under skroget.
• Plug-and-play-tilkobling.
• Standard på GTX Limited-modeller.

• Holder motorrommet tørt for ekstra trygghet.
• Inkluderer alt nødvendig utstyr som kreves for installasjon 

(lensepumpe, monteringsbrakett, lensebeslag, slange og 
monteringsutstyr).

• Plug and play installasjon: Plugges direkte til vannscooterens 
sikringsboks.

EKKOLODD LENSEPUMPESETT

Elektrisk koblingssett Alle Spark-modeller, GTI 90 (2017 og nyere) 295100599

• En veldig praktisk og sikker måte å legge til elektrisk 
tilbehør på.

• Plug-and-play-tilkobling.
• Nødvendig for å installere ekkolodd på spesifikke 

modeller (se tabellen Ekkolodd).

MODELL ÅR SKU

Spark 2014 og nyere* 295100679

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

GTI, GTR, GTR-X [glassfiberskrog] 2011-2017 295100679

2018-2019 295100927

GTI [Polytec-skrog] 2019** 295100927

Wake 2011-2017 295100679

2018-2019** 295100927

GTI 90*, GTI 130, GTI SE, GTR, Wake 170 2020 og nyere 295100872

GTX, Explorer Pro 2011-2017 295100679

2018 og nyere 295100927

GTX iS/S/aS 2011-2017 295100679

GTX Limited 2011-2017 295100679

2018 og nyere 295100927

RXT, RXT-X 2011-2017 295100679

2018 og nyere 295100927

RXT iS, RXT-X aS 2011-2016 295100679

RXP, RXP-X 2012-2017 295100679

2018 og nyere 295100927

Wake Pro 2011-2017 295100679

2018 og nyere 295100927

*Elektrisk tilkoblingssett (295100599) kreves for installasjon.

**Monteringsbrakett (278002495) kreves for installasjon.

MODELL ÅR SKU

Spark 2014 og nyere 295100497

GTI, GTI SE, GTS, GTR  [glassfiberskrog] 2011-2019 295100681

GTI, GTS, [Polytec-skrog] 2011-2019 295100497

Wake 2011-2017* 295100681

2018-2019 295100497

2020 og nyere 295101035

GTI, GTI SE, GTR 2020 og nyere 295101035

FishPro (alle modeller) 2019 og nyere 295101035

GTX 2010-2015** 295100681

2016-2017 295100678*

Explorer Pro, GTX, GTX Limited 2018 og nyere 295101035

RXT, RXT-X 2010-2015** 295100681

2016-2017 295100678*

2018 og nyere 295101035

RXP-X 2012-2015** 295100681

2016-2017 295100678*

2021 og nyere 295101035

Wake Pro 2010-2015** 295100681

2016-2017 295100678*

2018 og nyere 295101035

*For 2014* og 2015** modeller, jintakt en sertifisert BRP-forhandler for å sinne riktig 
sett til vannscooteren.

*Så lenge lageret rekker.

Kategori / Tilbehør 61  Elektronikk og elektrisk utstyr / Tilbehør 61  



Tilbehør til skroget

Ergolock kneputer

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

295100744 Sølv
 
295100804 Svart
295100810 Svart

• Lar deg hvile knærne på en behagelig pute.
• Bidrar til å holde beina låst på plass på Ergolock-

systemet.
• Kombineres med Floorboard Wedges som gir bedre 

balanse på kjøretøyet.

Floorboard Wedges

RXT, GTX og Wake Pro (2018 og nyere) / FISHPRO (2019-2021), 
FishPro Sport, FishPro Trophy, standard på RXT-X (2018 og nyere), 
Explorer Pro
GTI, GTI SE , GTR, Wake 170 (2020 og nyere) / FishPro Scout, 
standard på RXP-X (2021 og nyere)
Spark

295100745
 
295100926
295100875

• Konstruert til kjøring i høy fart, forlengede vinklede 
dørkkiler vil holde både førere og passasjerer stabilt 
plassert, komfortabelt og sikkert.

• Når de brukes sammen med vår Ergolock-
knepute, sikrer kilene at alle kan glede seg over 
vannscooterens fulle muligheter.

Vinklede relingfotstøtter RXT, RXT-X, GTX og Wake Pro (2018 og nyere) 295100793

• 4" lange vinklede fotstøtter med integrerte matter, 
festet på den øvre ytterkanten på fotbrønnen på 
hver side av vannscooteren.

• Gir en komfortabel og sikker posisjon for føttene og 
benene mens du fisker fra siden av vannscooteren.

• Beskytter lakken på kanten av fotbrønnene mot 
slitasje forårsaket av fisking.

• Standard på FishPro og Explorer-modeller.
• Ikke kompatibel med Wakeboard-holder.

Speil Spark 295100881

• Slitesterk og robust konstruksjon som tåler røffe 
kjøreforhold.

• Perfekt integrert i kjøretøyet.

• Konveks linse gir vidvinkel.
• Selges parvis.

Vindavvisere til styre
GTX, RXT, RXT-X og WAKE PRO (2010 og nyere) / GTI, GTS og Wake 
(2011 og nyere) / GTR og RXP-X (2012 og nyere) / Spark (2014 og 
nyere) 295100762

• Konstruksjonen gir bedre beskyttelse og flott stil.
• Beskyttelse mot kald vind og vannsprut.
• Selges parvis.

NYHET Touring-vindskjerm GTX, GTX Limited, RXT-X, Wake Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy 295101017

• Hold deg beskyttet mot vind og sprøyt fra bølger, 
med 58 cm (23-tommer) høy frontrute.

• Sømløst integrert med termoformende konstruksjon 
for krystallklar sikt.

• Inkluderer frontrutestøtte, bag og unbrakonøkkel 
for enkel transport og installasjon.
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Tillegging

Komfortsete Spark 2-seter 295100893

• Spesialdesignet sete som øker kjørekomforten på 
lengre turer.

• Har en formet og større sitteflate som gir bedre 
vektfordeling og stabilitet i grov sjø.

• Konstruert med mykt skum.
• Direkte kompatibelt med standardsetet.

Komfortsete Spark 3up 295100894

• Spesialdesignet sete som øker kjørekomforten på 
lengre turer.

• Har en formet og større sitteflate som gir bedre 
vektfordeling og stabilitet i grov sjø.

• Konstruert med mykt skum.
• Direkte kompatibelt med standardsetet.

Passasjersete RXP-X (2021 og nyere) 295100923

• Den eneste måten å ha med en passasjer på 
enstandard RXP-X.

• To alternativer som passasjerene kan holde seg fast 
i, på siden og i midten.

• Ingen verktøy er nødvendig for montering – 
bare fjern førerputen, løsne sokkel, klips på 
passasjersetet.

Fiskesete RXT, RXT-X, GTX og Wake Pro (2018 og nyere), Explorer Pro 295100882

• Designet for enkel bevegelse fra førerplass til 
passasjer for å fiske. 

• Optimert for fisking vendt sidelengs med økt 
sidestabilitet kombinert med Angled Gunwale 
Footrests (295100793).

• Passer til alle farger på vannfartøyer.

Hurtigfendere Passer på alle vannscootere 295100418

• Beskytt investeringene dine fra skader ved 
tillegging med disse fenderne som er enkle å 
installere og fjerne spesialkonstruert til Sea-Doo 
vannscootere.

• Foran og bak på SPARK-modellene sikrer et solid 
feste på det optimale stedet.

• Hurtigfenderne flyter, og den oransje fargen med 
høy synlighet holder dem i sikte.

• Krever monteringssett for fendere (295100550, 
295100729 or 295100944) for å installere på andre 
modeller enn SPARK.

• Patentsøkt.
• Selges parvis.

Hurtigfendermonterings-
sett

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

• Lar deg glede deg over den raskeste og enkleste 
måten å installere beskyttende fendere på 
vannscooteren på.

• Unødvendig på SPARK-modellene.

Hurtigfendermonterings-
sett

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

• Lar deg glede deg over den raskeste og enkleste 
måten å installere beskyttende fendere på 
vannscooteren på.

• Unødvendig på SPARK-modellene.
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*Så lenge lageret rekker.

Hurtigfortøyning GTX, RXT, RXT-X, Wake Pro (2018 og nyere) 295100885

• Fullt integrert fortøyningssystem for vannscootere, 
gir det ultimate innen praktisk, rask og sikker 
tillegging.

• Et viktig tilbehør som frigjør lagringsplass og sikrer 
at du til enhver tid har en fortøyningsline.

• Enkel å bruke, integrert tauhåndteringssystem. 
• ¼" (6,4 mm) dobbeltflettet tau, 5,2 fot (1,6 m) forut 

og 9 fot (2,8 m) akter. 
• Positiv låsing gir bekymringsfri fortøyning.

Hurtigfortøyning Explorer Pro, FishPro (2019-2021), FishPro sport, FishPro Trophy 295100924

• Fullt integrert fortøyningssystem for vannscootere, 
gir det ultimate innen praktisk, rask og sikker 
tillegging.

• Et viktig tilbehør som frigjør lagringsplass og sikrer 
at du til enhver tid har en fortøyningsline.

• Enkel å bruke, integrert tauhåndteringssystem. 
• ¼" (6,4 mm) dobbeltflettet tau, 11,5 fot (3,5 m) forut.
• Positiv låsing gir bekymringsfri fortøyning.

Hurtigfortøyning

Spark
GTR (2012-2019) / GTI, GTI SE og GTS (2011-2019) / GTX uten 
fjæring (2010-2017) / Wake Pro (2017 og tidligere) / RXT og RXT-X 
uten fjæring (2010-2017) / Wake 155 (2010-2019)

295100496
 
 
295100680*

• Fullt integrert fortøyningssystem for vannscootere, 
gir det ultimate innen praktisk, rask og sikker 
tillegging.

• Et viktig tilbehør som frigjør lagringsplass og sikrer 
at du til enhver tid har en fortøyningsline.

• Rommer 5,5 fot (1,7 m) tau og låser i ønsket lengde.
• Standard på GTX Limited-modeller (2017 og 

tidligere).
• Selges parvis.

Sammenleggbart anker 295100750

• 1,6 kg (3,5 Ib) sammenleggbart anker med 
beskyttende belegg.

• Perfekt til midlertidig fortøyning av vannscootere 
og småbåter i gjørme, sand, grus og stein.

• Inkluderer et 25 fot (7,62 m) langt tau i marinkvalitet 
med et integrert flytelegeme, kraftig rustfri 
stålkarabinkrok og en oppbevaringskasse i nylon.

• Kompakt nok for oppbevaringsrommet.

Sandsekkanker 295100661 Gul

• Laget av 600-denier løsningsfarget gult 
polyesterstoff som kan tåle ca. 20 kg våt sand.

• Måler 15 ¾" x 9" (40 cm x 22,9 cm).

• 16 fot halvtoms nylonstropp (4,9 m x 13 mm).
• Plastkrokfeste og støpt flottør.

Bryggefortøyning 295100851

• Fortøy vannscooteren med dette flytende Sea-Doo-
støtdempede nylontauet.

• Gir sikkerhet for å holde vannscooteren og bryggen 
sammen.

• En per pakke.

Hurtigfendermonterings-
sett

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

• Lar deg glede deg over den raskeste og enkleste 
måten å installere beskyttende fendere på 
vannscooteren på.

• Unødvendig på SPARK-modellene.
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Kjøreutstyr

Manuelt reverssett Spark uten iBR 295100596

• Dette settet kan enkelt legges til SPARK og hjelper 
deg enormt med tilleggingsmanøvrer og lasting på 
henger.

• En spak som er plassert på venstre side gjør det 
enkelt å reversere og unngå behovet for aggressive 
eller farlige manøvrer.

Fender 295100877

• Polyform-styrke og pålitelighet med et 
vinylventilsystem for rask, fleksibel justering av 
fastheten.

• En 16" fender og ett tau per pakke.

Sikkerhetsutstyrssett 295100330

• Dette settet inneholder alt du trenger til 
vannscooteren din.

• 50 fot (15 m) kraftig fortøyningstau, øsekar, fløyte 
og vanntett lommelykt.

Fløyte 295500554

• Ertefri fløyte.
• Gir en ekstremt høy, gjennomtrengende lyd som kan 

høres over lange avstander.
• Påvirkes ikke av vann; fjernes bare ved å blåse raskt.

Brannslukningsapparat 295100833 White

• Et krav til alle vannscootere.
• Designet for å passe inn i alle 

brannslukningsholdere.
• Ideell til fett, olje og elektriske branner.
• Godkjent av den amerikanske og kanadiske 

kystvakten.
• Ikke EC-kompatibel.

Registreringssett

3" (7,6 cm) Alle vannscootere
3" (7,6 cm) Alle vannscootere
4" (10,2 cm) Alle vannscootere · Oppfyller internasjonale lover

295100570 Svart
295100578 Lys grå
295100631 Svart

• UV-bestandig kvalitetsregistreringssett.
• Enkelt å installere uten deformasjon, med et lim som fester seg til alle overflater, inkludert Spark.
• Finnes i to kontrastfarger som oppfyller forskrifter om høyde og størrelse.

Tomt ark til klistremerker
(Ikke vist) 295100654 White

• Bruk dette selvklebende arket på scooteren slik at du kan legge til egne regionale eller andre personlige 
klistremerker.
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Trekk

1  Gult stoff indikerer håndtakets innsettingspunkter.
2  Glidelåsåpninger gir enkel tilgang til fortøyningsklemmer.
3  Glidelåsåpning gir enkel tilgang til hanskerommet 3.1, oppbevaringsrom 

foran 3.2 og til 3.3 drivstoffpåfylling.
4  Glidelåsåpning har plass til LinQ-tilbehør på bakdekket med trekket på 

plass.
5  Patentert luftutslippsystem til trekking med tilhenger.

6   Sidekroker fester trekket under transport.
7  Glidelåsåpning gjør det mulig å bruke stropper til å feste vannscooter 

med trekk på tilhengeren.
8  Klar til speed tie.
9 Klar til Fishfinder og GPS.

Funksjonene kan variere avhengig av vannscootermodell.

1

25

667

4
3.1

3.3
3.2

9

8

2

Dekker hovedfunksjoner
• Værbestandig tilhengertrekk beskytter vannfartøyet under lagring og 

transport.
• Laget av kraftig UV-bestandig løsemiddelfarget polyesterduk.
• Mykt innvendig fôr hindrer slitasje på panelet.

• Områder utsatt for mer slitasje er forsterket med et lag med dobbelt 
lerret.

• Perfekt til vannscooteren, med eller uten installert Sea-Doo-tilbehør.
• Standard på GTX Limited-modeller.

Værbestandig 
oppbevaringstrekk

GTX, RXT-X, Wake Pro (2019 og nyere) / GTI, GTR, Wake (2020 og 
nyere) / RXP-X (2021 og nyere) / Alle FishPro-modeller (2019 og nyere)
Spark 2-seter, Spark 3-seter

295100901
295100905

• Beskytter vannscooteroverflater mot elementer, 
støv, smuss, solfalming og mer under lagring.

• 100 % vanntett ekstrudering plastkonstruksjon.
• Sveisede sømmer forhindrer lekkasje ved regn eller 

snø.
• Luftåpninger tillater sirkulasjon og forhindrer 

opphopning av fuktighet.

• Mykt innvendig fôr beskytter vannscooteren mot 
slitasje.

• Spesialutviklet med perfekt passform for enkel 
installasjon og fjerning.

• Ideell erstatning for oppbevaring i krympefolie og 
en miljøvennlig løsning

*Ikke til bruk under tilhengertransport.

MODELL 1 2 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8 9 FARGER SKU

NYHET Explorer Pro Explorer Pro            Black 295101032
GTX-, RXT-modeller med 
fjæring

GTX S, GTX Limited S (2012-2017)      

Svart/lys 
grå

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

RXT-X aS (2011-2016)      280000586
GTX, RXT, Wake Pro, FishPro-
modeller uten fjæring

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 
og nyere)            Black 295101014

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

grå 295100719

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

RXP-X-, GTR-X-modeller RXP-X (2012-2020)      
Svart/lys 

grå

295100721
GTR-X (2017-2019)       295100721
RXP-X (2021 og nyere)          295100889

GTS, GTI, GTR, Wake-modeller, 
FishPro Scout

GTS, GTS Rental, GTI, GTI SE, GTI 
Limited (2011-2019)       Svart/lys 

grå
295100722

GTR (2012-2019)       295100723
Wake (2011-2019)       Black 295100724
GTI, GTI SE, GTR, Wake 170 (2020 
og nyere) / FishPro Scout           Black 295100928

Spark-modeller Spark 2-seter         
Black

295100912
Spark 3up          295100789

Merknad: For tidligere modellår spør forhandleren om detaljer.
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295100718
295100719
280000460
280000586

295101014 295100720

295100724

295100925

295100722
295100723

295100721
295100889

295100928
295100912
295100789

295101032

Reservekroker til trekk Alle modeller (2017 og nyere) 295100754

Reservekroker til trekk Alle modeller (2016 og tidligere) 295100407
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På 
farten
SEA-DOO Tilhengere er 
designet til å passe alle 
Sea-Doo vannscootere og 
foreta lasting og lossing på 
et blunk.

CLICK & GO TILHENGERE 
Nøkkelegenskaper

  Smart, patentert Click & 
Go-låsemekanisme til Spark.
 Ingen festestropper 
nødvendig for å sikre 
vannscooteren.

 Optimert til alle Spark- 
modellene (1+1 og 1+2), 
uten behov for å justere 
støtter eller tilbehør.

  Tilhengerens totalvekt 
(400 kg) gjør det mulig å 
trekke den selv med små 
kjøretøyer.

Totallengde 390 cm
Totalbredde 160 cm
Total vekt
(gjør det mulig å trekke tilhengeren 
selv med små kjøretøyer)

400 kg

Nyttelast 255 kg

SEA-DOO SPARK CLICK & GO-TILHENGER
   Robust feste, ikke behov for separate støtter
   Enkel å bruke, smart, patentert Click & Go-låsemekanisme
     Hengslet lysbom beskytter lysene under utsetting og opptak
   Ikke behov for festestropper
   Sikker design, myk design beskytter scooteren og brukeren

For alle SeaDoo Sparkmodeller
619590207 (uten brems)  
619590338 (med brems)

Tilhengere
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Nydesignet 
vannscooter 
gummistopper

SEA-DOO BIG ONE-TILHENGER
    Ikke behov for separate støtter
     Brukervennlig
     Fester vannscooteren med festestropper
     Sikker, myk design som beskytter scooteren og brukeren
    Avtakbar lysbjelke   
    Lysbjelke til å vippe opp

Totallengde 447 cm
Totalbredde 160 cm
Total vekt 700 kg
Nyttelast 559 kg

For alle SeaDoo Sparkvannscootermodeller
619590223 (uten brems)  
619590337 (med brems)

Rullesett til Big One
(Ikke vist) 

619590397

Merknad: Kontakt nærmeste Sea-Doo-forhandler for veiledende utsalgspriser på tilhengere.

Totallengde 497 cm
Totalbredde 160 cm
Total vekt
(gjør det mulig å trekke tilhengeren 
selv med små kjøretøyer)

700 kg

Nyttelast 532 kg

SEA-DOO LOCK & GO-TILHENGER
   Patentert låsemekanisme til Sea-Doo vannscootere
   Passer til alle Sea-Doo-vannscootere unntatt Sea-Doo Spark and Fish Pro
   Ingen festestropper trengs for å feste scooteren
   Myk design beskytter scooteren og brukeren
   Unik gummistopper forut til å låse scooteren forut.
   Gjørmevern du kan gå på gjør det enkelt å trå på vannscooteren

Til alle SeaDoovannscootermodeller (unntatt SeaDoo Spark and Fish PRO)
860202384 (uten bremser)  
860202389 (med bremser)

Enkle tilhengere
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SEA-DOO BIG TWO-TILHENGER
     Ikke behov for separate støtter
     Brukervennlig
     Fester vannscooteren med festestropper
     Sikker, myk design som beskytter scooteren og brukeren
    Avtakbar lysbjelke   
    Lysbjelke til å vippe opp

Totallengde 515 cm
Totalbredde 245 cm
Total vekt 1 200 kg
Nyttelast 917 kg

For alle SeaDoo Sparkvannscootermodeller

619590586

Doble tilhengere

Enkel Dobbel

SP
A

RK
 C

LI
C

K 
&

 
G

O
-T

IL
H

EN
G

ER

LO
C

K 
&

 G
O

-
TI

LH
EN

G
ER

BI
G

 O
N

E-
TI

LH
EN

G
ER

BI
G

 T
W

O
-T

IL
H

EN
G

ER

Robust feste    

Ikke behov for separate støtter    

Brukervennlig    

Smart, patentert Click & 
Go-låsemekanisme  

Hengslet lysbjelke beskytter lysene 
under utsetting og opptak  

Ikke behov for festestropper  

Sikker design    

Myk design beskytter scooteren og 
brukeren    

Fester vannscooteren med 
festestropper  

Avtakbar lysbjelke  

Lysbjelke til å vippe opp  

TILHENGERE  
Hovedfunksjoner
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Tilhengertilbehør

 Skrallefester
   Utviklet spesielt til å feste vannscootere til en tilhenger.
   Tilpasset 4-krokssystem er ideelt for rask installasjon/
fjerning uten å skille stroppen fra skrallen.

   Fingertuppjustering med luksusskralle.
   2,5 cm (1") Sea-Doo-merket polyesterstropp har 
skrogbeskyttelsesputer, ekstra stroppholder og belagte 
kroker.

   Selges enkeltvis.
 Alle vannscootere (unntatt SPARK)
 295100389

 Skrallefester
   181 kg (400 lb) sikker arbeidslast.
   2,5 cm x 3 m (1" x 10') stropp med Sea-Doo-, 
Ski-Doo- og Can-Am-logoer.

   Luksusskralle med gummihåndtak.
   Belagte S-kroker.
   Pakker med 2.
 Alle vannscootere
 860200447

 Bolt-On† uttrekkbare skrallestropper
   Perfekt til transport av vannscootere eller sikring av laster.
   Monteres enkelt: skrus på hvilken som helst flat overflate (f.eks 
lasteplan eller ramme).

   1" x 6' (2,5 cm x 1,83 m) festestropp med kraftige sømmer 
som tåler 226 kg (500 lb) arbeidslastg og har en bruddstyrke 
på 680 kg (1500 Ib).

   Praktisk uttrekkbar trykknapp slakker automatisk, spoler og 
lagrer stroppen, mens skrallemekanismen strammer 
stroppen og sikrer kjøretøyet eller lasten på plass.

   Gummiskrallehåndtak gir fast grep, og kroken er vinylbelagt 
for å beskytte uansett overflate.

   Selges parvis.
 295100841

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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Merknader
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Deler og vedlikehold



SeaDoo begrenset garanti*

1 år på BRP-deler
*Kjøpt hos en autorisert BRP-forhandler eller i en autorisert BRP-nettbutikk. Med mindre annet er angitt eller påbudt i loven. Andre unntak kan gjelde. Se fullstendig begrenset garanti 
eller kontakt en autorisert Sea-Doo-forhandler. Denne begrensede garantien gjelder ikke fabrikkinstallert tilbehør.

Deler og 
vedlikehold
75 Reservedeler

77 Båtsportutstyr

78 Vedlikeholdsprodukter

79 Motoroljer

80 Funksjonsvæsker

81 Smøremidler



Reservedeler
Batteri 18 ampere 
(HTX20L-FA) 18 ampere, våt (HTX20L-FA)  296000449

• OEM Sea-Doo-batteri laget av absorbert glassmatte 
(AGM) som gir lengre lagringstid og bedre ytelse 
enn vanlige våte batterier.

• Et fabrikkfylt permanent forseglet / lekkasjefritt 
batteri til vedlikeholdsfri bruk (trenger ikke å sjekke 
nivåer eller tilsette vann).

Løftesett 295100758

• Løfter og plasserer vannscooteren din nøyaktig 
med et løftesett av nylonbånd og vinylbelagte 
stålløfteplater.

• Løftekapasitet 544 kg (1200 lb).
• Gjør det mulig å løfte fra både rette og vinklede 

stillinger.

Offeranoder
Utvendig diameter: 26 mm Høyde: 6 mm
Utvendig diameter: 26 mm Høyde: 13 mm

271001920
271001813

• Offeranoder er spesialdesignet for å beskytte deler 
av vannscooteren som er under vann mot galvanisk 
korrosjon.

• Som navnet tilsier, «ofrer» de seg selv ved å 
absorbere den elektrokjemiske korrosjonsprosessen 
for å hindre at metallkomponenter som impellerhjul, 
jetpumpedyse eller motor blir «spist opp» i stedet. 

• Galvanisk korrosjon kan forårsake store skader hvis 
den ikke kontrolleres.

• Inspiser offeranoden minst en gang i måneden. 
• Skift den ut når den er utbrukt 50 %.

Offeranoder
1/4-18 NPT anode til intercooler på modellene 260 hk og 300 hk 
(2016 og nyere) 271001942

• Offeranoder er spesialdesignet for å beskytte deler 
av vannscooteren som er under vann mot galvanisk 
korrosjon.

• Som navnet tilsier, «ofrer» de seg selv ved å 
absorbere den elektrokjemiske korrosjonsprosessen 
for å hindre at metallkomponenter som impellerhjul, 
jetpumpedyse eller motor blir «spist opp» i stedet. 

• Galvanisk korrosjon kan forårsake store skader hvis 
den ikke kontrolleres.

• Inspiser offeranoden minst en gang i måneden. 
• Skift den ut når den er utbrukt 50 %.

Turboreparasjonssett Passer til alle 215, 255 og 260 hk modeller 420881102

• Komplett sett for å restaurere turboen.
• Laget av originale Sea-Doo kvalitetsdeler og 

metallskiver for å øke påliteligheten.

Kontakt en sertifisert BRP-forhandler for å finne riktige deler 
til vannscooteren.
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Impellere med høy ytelse designet spesielt 
for å forbedre motorens effekt og 
kalibrering. Har perfekt passform med 
slitering- og drivakselkomponenter.

•  Enkel og kostnadseffektiv måte å få 
pumpesystemet til å fungere som nytt.

• Gjenoppretter tett klaring på impelleren.
•  Reduser kavitasjon og gjenoppretter tapt 

effekt forårsaket av en slitt ring.

IMPELLERE SLITERINGER

MOTOR MODELL ÅR SKU

60/90

Spark 2014 og nyere 267000948

GTI
GTS
GTI SE 90

2017-2019 267000919

GTI 90 2020 og nyere 267001046

130/155

GTI 130&155
GTI SE 130&155
GTS 130

2009-2019 267000940

GTI 130
GTI SE 130 2020 og nyere 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

2020 og nyere 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

2020 og nyere 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 2016 og nyere 267000951

RXP-X 300 2016-2020 267000951

RXP-X 2021 og nyere 267001050

Kontakt en sertifisert BRP-forhandler for å finne riktige deler til vannscooteren.

MODELL ÅR 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 modeller) 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 modeller, 
unntatt 300 hk)

2009-2015 267000372

RXP-X 300 2016-2022 267000917

RXT (alle modeller, unntatt 
300 hk) 

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

Kontakt en sertifisert BRP-forhandler for å finne riktige deler til 
vannscooteren.

76 Deler og vedlikehold / Kategori76 Deler og vedlikehold / Reservedeler



Båtsportutstyr
Topplaster inntaksrist Spark 295100845

• Inntaksrist med unik vingedesign for forbedret 
akselerasjon og toppfart.

• Dype sideskinner forbedrer stabilitet og håndtering 
av kjøring i rett linje.

• Slitesterkt svart racingbelegg beskytter mot 
korrosjon.

• IJSBA tillatt i race.
• Pumpetetningssett (295100846) er nødvendig for å 

nyte fordelene ved risten fullstendig.

Pumpetetningssett Spark 295100846

• Stedsspesifikke, støpte innsatser fyller hulrom i 
inntaksristskoen som kan tømme luft inn i pumpen 
og forårsake kavitasjon.

• Tillater positiv tetning for maksimal ytelse.
• Nødvendig når du monterer topplasterinntaksrist 

(295100845).

PRO-serie 
flytelegemesett Spark 295100847

• Racingtestede flytelegemer i Pro-serien vil forbedre 
håndteringen av vannscooterne dramatisk med 
overlegen design av blad og støtteplate.

• Inkluderer et solid monteringssystem som har en 
solid støtteplate og fire forankringspunkter med 
aluminiumsinnsatser i flytelegemefinnene.

• Dybden på flytelegemet er justerbar for å 
kontrollere hvor mye de påvirker scooteren.

• Enkel montering, bruker originale monteringsbolter.

Oppgraderingssett 
dekksutstyr foran og bak Spark 295100849

• Inkluderer 31 skiver til dekk foran og bak, pluss en 
ekstra skive.

• Robust skivesett i rustfritt stål erstatter direkte de 
originale dekksskivene av plast.

• Gir en fantastisk kosmetisk oppgradering sammen 
med økt holdbarhet.

• Presisjonsmaskinerte skiver er elektropolert og gir 
utmerket passform og finish.

• Viktig å ha for gjentatt fjerning og utskifting av dekk 
for regelmessig vedlikehold og inspeksjon.

Oppgraderingssett 
hoveddekksutstyr Spark 295100848

• Inkluderer 22 skiver til hoveddekk (senter) adkomst, 
pluss en ekstra skive.

• Robust skivesett i rustfritt stål erstatter direkte de 
originale dekksskivene av plast.

• Gir en fantastisk kosmetisk oppgradering sammen 
med økt holdbarhet.

• Presisjonsmaskinerte skiver er elektropolert og gir 
utmerket passform og finish.

• Viktig å ha for gjentatt fjerning og utskifting av dekk 
for regelmessig vedlikehold og inspeksjon.

Slitering i rustfritt stål

230 hk (2020 og nyere), 300 hk (2016 og nyere)
GTI, GTS, Wake, GTX 130, 155 og 170 (2011 og nyere)
Spark
GTR 215 (frem til 2016), RXT og GTX 260 (2009-2017), RXT og GTX 
230 (2017-2018), RXT og GTX 215 (2009-2017)

267001060
267000800
295100649
 
296000431

• Sterk og slitesterk reserve slitering i rustfritt stål.
• Motstår skader og korrosjon.
• Anbefales hvis bruk av vannscooteren inkluderer 

hyppig tillegging på strand eller kjøring i grunne og 
raske vann.

• Direkte utskifting og enkel pressmontering.

Merknad: Kontakt nærmeste Sea-Doo-forhandler for veileden-
de utsalgspriser på disse produktene.

Vanninntaksrist mot 
forurensninger GTI, GTS og Wake (2011-2019) 271001948

• Beskytter jetpumpen og kjølesystemet ved å 
blokkere steiner og forurensninger større enn 0,39" 
(10 mm).

• Bidrar til å unngå skader og for tidlig slitasje på 
impeller og slitering.

• Bidrar også til å redusere algeansamling.
• Anbefales hvis bruk av vannscooteren inkluderer 

hyppig tillegging på strand eller kjøring i grunne og 
raske vann.

• Forvent noe effektreduksjon.
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Vedlikeholdsprodukter

NGK† tennplugger

DCP-R8E
KR9E-G
CR8EB

707000246
296000421
415129403

• BRP-forhandlere har hele serien med premium NGK 
tennplugger til Sea-Doo vannscootere.

Salt-Away† 

295100219 Refill 3,785 L (1 US 
Gal)
295100220 Refill 946 ml 
(1 quart)
295100218 Konsentrat med 
dispenser 946 ml (1 quart)

• Blandet med vann, vasker det bort saltet og 
etterlater et beskyttende belegg på overflaten som 
hindrer rust og korrosjon.

• Kan også brukes til vasking og vedlikehold av 
tilhengeren.

Salt-Away† - dispenserenhet 295100221

Spylesett

Spark (standard på 2015 og nyere modeller)
Til vannscootere som ennå ikke har en T-kobling og ikke har det 
gjengede vannuttaket på kjøreskoen

295100555
 
295500068

• Viktig for å holde motoren korrosjonsfri og 
maksimere effekten.

• Settet inneholder alle nødvendige komponenter for 
en problemfri spyling.

Spyleadapter 295500473

• Til de fleste vannscootermodellene med et gjenget 
vannuttak på kjøreskoen.

Koblingsslange 295500258

• Til de fleste vannscootermodellene som allerede har 
en T-kobling.

• Også til vannscootermodeller som bruker 
spyleadapteren på kjøreskoens vannuttak.
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Motoroljer

Oljevakuumverktøy 295100244

• Fjern motoroljen trygt og enkelt.
• Aktiver med en elektrisk drill. 

Oljefilter

420956123 Rotax 900 ACE 
motor
420956744 Rotax 1500 cc eller 
kraftigere motor

• Be en sertifisert BRP-forhandler om å finne riktige 
deler til vannscooteren.

Håndpumpe med beholder 529035880

XPS 4T 5W-40 syntetisk blanding oljeskiftsett

9779250 (US) / 9779407 (EU) 
Rotax 900 ACE motor
9779251 (US) / 9779400 (EU) 
Rotax 1500 cc eller kraftigere 
motor

• Ultralett praktisk universaloljeskiftsett sparer tid 
og penger.

• Inkluderer XPS syntetisk blandingsolje, oljefilter, 
O-ringer og skive.

XPS 4T 5W40 syntetisk blandingsolje
9779133 (US) / 9779290 (EU) 1 qt / 0,946 L
9779134 (US) / 9779134 (EU) 1 US Gal / 3,785 L

• Designet til sportslig offroadbruk, på landevei og 
4-taktsmotorer til vannscootere, inkludert turbo- 
eller kompressorladede motorsportmotorer.

• Offroadformel med førsteklasses antislitasje- og 
korrosjonsbeskyttende tilsetningsstoffer.

• Gir overlegen motor- og girbeskyttelse mot rust og 
korrosjon selv under ekstreme forhold.
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Funksjonsvæsker

XPS 2T E-TEC syntetisk olje
9779281 0,946 L (1 quart)
9779282 3,785 L (1 US Gal)

• Spesialkonstruert for å dekke de unike behovene 
til Rotax-motorer og gir maksimal beskyttelse mot 
motorslitasje i E-TEC-motorer.

• Bruker en meget effektiv pakke for å holde 
motordelene smurt, rene og slitasjefrie.

• Denne formelen med lite røyk og lukt gir også maksimal 
motorytelse.

• Kan brukes i direkte, semi-direkte 
drivstoffinnsprøytningssystem og 2-takts 
forgassermotorer med høy ytelse.

XPS 2T Racing syntetisk olje
9779180 1 qt. / 0,946 L
9779181 (US) / 9779229 (EU) 1 US Gal / 3,785 L

• Designet for alle vannscootere med 
drivstoffinnsprøytning, forgasser, oljeinjeksjon eller 
ferdigblandet 2-taktsmotorer.

• Gir lite røyk og lett kaldstart.

• Sikrer maksimal beskyttelse mot korrosjon og slitasje 
ved å holde motordelene smurt og rene.

Ferdigblandet kjølevæske med forlenget levetid
9779150 / 619590204 (Skandinavia)
1 qt. / 0,946 L

• Kjøle-/frostvæske inneholder riktig fortynning og 
nødvendige tilsetningsstoffer som hindrer korrosjon 
og hemmer kavitasjon i BRP-kjølesystemer.

• Lang levetid, 5-årsformel som er spesialformulert 
for BRP-kjøretøyer.

• Overlegen varmeoverføring.
• Ideell erstatning for kjøretøyer som normalt bruker 

2-årig frostvæske/kjølevæske (grønn).
• 5 år (oransje).
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Smøremidler
Syntetisk smørefett 9779702 (US) / 293550010 (EU)  14 oz. / 400 g

• Anbefales til marine bruksområder.
• Dette syntetiske fettet gir best mulig 

slitasjebeskyttelse og vannmotstand.

Syntetisk jetpumpeolje 9779221 6 fl. oz. (178 ml)

• Syntetisk jetpumpeolje bruker en unik kombinasjon 
av syntetiske basisoljer og tilsetningsstoffer som 
tåler høyere belastning, overlegen skjærstabilitet 
og redusert oksidasjon sammenlignet med andre 
syntetiske stoffer og konvensjonelle APl GL-5 oljer.

• Anbefales til bruk i Sea-Doo jetpumpe som krever 
olje.

Drivstoffstabilisator 
9779171 (US) / 9779171 (EU) 
9779183 fl. oz. (236 ml)

• Etanol-kompatibel og vil stabilisere drivstoffet i 
tanken og hindre at den brytes ned og forårsaker 
vanskelig start, gassnøling og dårlig kvalitet på 
motorgange.

• Etanol tiltrekker fuktighet, og dette produktet 
inneholder kraftige antikorrosjonstilsetningsstoffer 
som beskytter komponenter i drivstoffsystemet.

• Hindrer problemer forbundet med E10-drivstoff.

XPS Konserveringsolje 9779173 / 619590094 (EU)  12 oz. / 350 g

• Effektiv tåkeolje designet for å beskytte indre 
motordeler mot rust og korrosjon.

• Den belegger motorens innvendige deler gjennom 
hele konserveringsperioden og brennes bort 
gjennom forbrenning når motoren startes.

• Beskytter motorer som ikke er i bruk eller lagres.
• Forbrennes fullstendig ved oppstart.

Anti-korrosjonssmøremiddel 
9779167 / 619590722 (Skandinavia) 14 oz. / 
400 g

• Universalsmøremiddel som også kan brukes for å 
hindre rust, korrosjon og fuktinntrengning.

• Den inneholder tilsetningsstoffer som tåler ekstremt 
trykk og fungerer som et universalsmøremiddel til 
omtrent alt som trenger smøring.

Jet Pump Bearing Grease
(Ikke vist)

9779703 (US)
293550032 (Europa)
619600030 (Skandinavia)

• Spesielt laget for høyytelses jetfremdriftssystemer.
• Høyytelsesfett formulert for å motstå og avvise 

vann.
• Forhindrer spredning av overflateoksidasjon som 

forårsaker rust og korrosjon

Kategori / Deler og vedlikehold 81  Smøremidler / Deler og vedlikehold 81  



Merknader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 Deler og vedlikehold



Bekledning



Bekledning
85 PFD-størrelsestabell

86 PFD-veiledning

88 Flytevest

91 Ta frem ytelsesutseendet

92 Neopren-veiledning

94 Neopren-kjøreklær

97 Hva du har på deg på din første tur

98 Rashguards

100 UV-beskyttelse

101 Hodebekledning

103 Ta frem eventyrsutseendet

104 Fottøy

106 Briller

107 Håndbekledning

108 Moro i solen

109 En dag på båten

110 Sportsklær

115 Leker og lisensieringsprodukter

118 Størrelseskart



PFDer er nå mer inklusive enn noensinne! 
Alle stiler er nå unisex!

Størrelsesanbefaling

Størrel
se

Herre til-
svarende 

Dame til-
svarende

XS XS S

S S M

M M L

L L XL

XL XL 2XL

2XL 2XL 3XL

3XL 3XL 4XL



Plukk den per-
fekte flytevesten

Mange opsjoner, rikelig med sikkerhet. Enten du skal gjøre 
deg våt og vill eller skal ut på et langt, rolig cruise, har vi 
den rette vesten for deg. 

Alle våre PFD-er har store ermehull for kjørekomfort og er 
Coast Guard-godkjent!

AIRFLOW
For maksimal komfort

FREEDOM
For bevegelsesfrihet

EXPLORER
For ethvert eventyr

MOTION
Holdbar, men behagelig

NAVIGATOR
Det rimelige alternativet

JR. & BARNAS FRIHET
For dine tenåringer og  

yngre barn

SANDSEA-BARN
For dine mindre barn

KOMFORTNIVÅ

BEVEGELSESFRIHET

PRIS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

STØRRELSER Unisex ned en størrelse 
for kvinner

Unisex ned en størrelse 
for kvinner

Unisex ned en størrelse 
for kvinner

Unisex ned en størrelse 
for kvinner

Unisex ned en størrelse 
for kvinner

Ungdom og barn Barn

MATERIALE Ecoprene Ecoprene Ripstop-nylon Polyester Polyester Ecoprene Polyester
PASSFORM Atletisk Atletisk Alminnelig Alminnelig Alminnelig/to størrelser Atletisk Alminnelig
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AIRFLOW
For maksimal komfort

FREEDOM
For bevegelsesfrihet

EXPLORER
For ethvert eventyr

MOTION
Holdbar, men behagelig

NAVIGATOR
Det rimelige alternativet

JR. & BARNAS FRIHET
For dine tenåringer og  

yngre barn

SANDSEA-BARN
For dine mindre barn

KOMFORTNIVÅ

BEVEGELSESFRIHET

PRIS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

STØRRELSER Unisex ned en størrelse 
for kvinner

Unisex ned en størrelse 
for kvinner

Unisex ned en størrelse 
for kvinner

Unisex ned en størrelse 
for kvinner

Unisex ned en størrelse 
for kvinner

Ungdom og barn Barn

MATERIALE Ecoprene Ecoprene Ripstop-nylon Polyester Polyester Ecoprene Polyester
PASSFORM Atletisk Atletisk Alminnelig Alminnelig Alminnelig/to størrelser Atletisk Alminnelig
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Flytevest

UNISEX – FLYTEVEST

RYGGKOMFORTSONE
Ekstra polstring som reduserer trykket 
på korsryggen og gir støtte.

LUFTSTRØMSYSTEM
Holder flytevestoverflaten vekk fra huden 
for en tørrere, mer behagelig følelse.

NETTINGPANEL
Drenerer overflødig vann for hurtig 
tørking og termisk-regulert komfort.

NYHET Sea-Doo Airflow PFD
285984 (US) / 285985 (EU)
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Svart (90)

Grå (09)

NYHET Airflow PFD
285998 (US) / 285999 (EU)
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Svart (90)

Vår mest populære fltevest. Lettvekts, lavprofil ecoprene-design for heldags komfort.
• Miljøvennlig ecoprene-materiale som er gummifritt, fleksibelt, lett, pustende og hurtigtørkende.
• Vestinteriør laget av miljøvennlig 100 % PVC-fritt Gaia-skum.
• LUFTSTRØMSYSTEM: Innvendig EVA-støp som holder flytevestoverflaten borte fra huden. 
• RYGGKOMFORTSONE: Ekstra skumpolstring som minimerer trykket på korsryggen og gir støtte.
• NETTINGPANEL: Nettingpanel fjerner overflødig vann for hurtig tørking og termisk regulert komfort. 
• Komfortabel passform.
• YKK-glidelås foran.
• Sidepaneler i stretchfôrstoff gir forbedret komfort.
• Løkke bak nakken til å feste Sea-Doo brillene på vesten.
• D-ring til nøkkelsnor.
• Sea-Doo og BRP merkeversjoner.

Lysende gul (26)Blå (80)

Oransje (12)

Lavarød (17)

NYHET Sea-Doo Airflow Sunset 
Edition PFD
285988 (US) / 285989 (EU)
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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NYHET Sea-Doo Freedom PFD
285980 (US) / 285981 (EU)
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

NYHET Sea-Doo Freedom Stream PFD
287001 (US) / 287002 (EU)
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Lavarød (17)

Blå (80) Svart (90) Teal (74)

Turquoise (Aqua) (76)

Lavarød (17) Svart (90)

Flytevest designet for å gi brukeren maksimum mobilitet og eksepsjonell komfort.
• Miljøvennlig ecoprene-materiale som er gummifritt, fleksibelt, lett, pustende og hurtigtørkende.
• Kombinasjon av PVC og polyetylenskuminnlegg.
• RYGGKOMFORTSONE: Ekstra skumpolstring som minimerer trykket på korsryggen og gir støtte.
• NETTINGPANEL: Nettingpanel fjerner overflødig vann for hurtig tørking og termisk regulert komfort.
• Komfortabel passform.
• YKK-glidelås foran.
• Segmenteringer foran og bak for bedre komfort og enkel bevegelse.
• Sidepaneler i stretchfôrstoff gir forbedret komfort.
• Løkke bak nakken til å feste Sea-Doo brillene på vesten.
• D-ring til nøkkelsnor.

Svart (90)

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

Grønn (70)

NYHET Explorer PFD 
285996 (US) / 285997 (EU)
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Eventyrklar flytevest med lommer og ekstra sikkerhetsfunksjoner.
• Kraftig rip-stop nylonmateriale.
• Polyetylenskuminnlegg.
• Segmentert skum i korsryggen gir økt komfort mens du sitter.
• Kamerafeste.
• Fløyte.
• Håndholdt VHF-radioholder.
• Løkke bak nakken til å feste Sea-Doo brillene på vesten.
• D-ring til nøkkelsnor.
• Flere lommer.
• Sea-Doo og BRP merkeversjoner.
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UNISEX – FLYTEVEST

JUNIOR OG BARN – PERSONLIG FLYTEUTSTYR BARN – FLYTEVEST

NYHET Sea-Doo Motion PFD
285977 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

PFD med et ekstremt slitesterkt ytterskall av 
polyester.
• Kraftig nylonmateriale.
• Polyetylenskuminnlegg.
• Segmentert skum bak gir økt komfort mens 

du sitter.
• Store armhull som gir kjørekomfort.
• Løkke bak nakken til å feste Sea-Doo brillene 

på vesten.
• Skall: 100 % nylon.
• Isolasjon: 100% utvidbar polyetylen.

Lysende gul (26)Ice (38)

Navy (89)

Grå (09)

PFD laget av et ekstremt holdbart ytterskall av ecoprene til barn. 
• Miljøvennlig ecoprene-materiale som er gummifritt, fleksibelt, lett, pustende og 

hurtigtørkende.
• Bevegelsesfrihet.
• Sikker og komfortabel silhuett.
• Kombinasjon av PVC og polyetylenskuminnlegg. 
• YKK-glidelås foran.
• Store armhull som gir kjørekomfort.
• Skall: 100 % polyester.
• Isolasjon: 50 % PVC, 50 % utvidbar polyetylen.

Lysende gul (26)            Svart (90)

NYHET Sea-Doo Junior Freedom flytevest
285972 (US) / 285973 (EU)  
L (25-40 kg) (55-88 lb)

Koksgrå (07)

Sea-Doo Sandsea-flytevest for barn
285950 (US) / 285952 (EU)

M (15-25 kg) (33-55 lb),  
L (25-40 kg) (55-88 lb)*

Blå (80)         Grå (09)

NYHET Sea-Doo Navigator PFD
285975 XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL

PFD med et ekstremt slitesterkt ytterskall av 
polyester.
• Polyetylenskuminnlegg.
• Doble størrelser for enkel deling.
• Komfortabel passform.
• Store armhull som gir kjørekomfort.
• Løkke bak nakken til å feste Sea-Doo brillene 

på vesten.
• D-ring til nøkkelsnor.
• Skall: 100 % polyester.
• Isolasjon: 100% utvidbar polyetylen.

Svart (90)
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Koksgrå (07)

Sea-Doo Sandsea-flytevest for barn
285950 (US) / 285952 (EU)

M (15-25 kg) (33-55 lb),  
L (25-40 kg) (55-88 lb)*

TA FREM YTELSESUTSEENDET
DEN ULTIMATE BEKLEDNINGEN FOR DINE RASKESTE TURER

1

2
3

4

5

6

7

8

MENN

1  Montego jakke
286817_89

2 Kortermet Rashguard 
Performance
454666_57

3 Sea-Doo Choppy  
Shorty hansker
446333_83

4 (NYHET) Sea-Doo  
Surfing-cap
454674_90

5 Montego bukser
286818_90

6 (NYHET) Sea-Doo  
kjørestøvler
444260_90

7  Sea-Doo Sand Polariserte 
flytende solbriller
448746_95

8 Sea-Doo Airflow flytevest, 
Sunset Edition
285988_80

KVINNER

9 Dame Montego bukse
286820_90

10 Dame Montego jakke
286821_41

11 Sea-Doo Lagoon 
Polariserte flytende  
solbriller
448747_36

12 (NYHET) Rashguard 
heldress for damer
454672_41

13 Sea-Doo Choppy Shorty 
hansker
446333_74

14 Sea-Doo Airflow flytevest, 
Sunset Edition
285988_17

15 (NYHET) Sea-Doo 
kjørestøvler
444260_90

9

1011

12

13

14

15



Neopren-
veiledning

EXPLORER-
KJØREJAKKE

For ethvert eventyr

NEOPREN-
KJØREJAKKE

For kaldere dager; 
beste beskyttelse mot 

elementene

3 MM ESCAPE KORT 
VÅTDRAKT

Beskyttelse mot 
elementene, bygget for 

fart

MONTEGO JAKKER OG BUKSER
Topp beskyttelse for fartskjørere

NEOPREN-SHORTS
God beskyttelse og komfort på 

turer med høy intensitet

BESKYTTENDE 
UNDERSHORTS

Pustende og lett 
førstelagsbeskyttelse

BESKYTTELSE

VARME

PRIS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

STØRRELSER M M M/F M/F M/F M/F

BRUK
Eventyr i kaldt vær.

Fiske.
Ytelse.

Kaldt vær.
Ytelse.
Fritid.

Moderate temperaturer.
Ytelse.

Kaldt vær.
Sports-hastighetsbeskyttelse.
Vanninntrengningsbeskyttelse.

Moderat vær.
Vanninntrengningsbeskyttelse.

Varmt vær.
Vanninntrengningsbeskyttelse.

Designet for Sea-Doo life på vannscooter. Enten du skal ut for en hel dag 
med fiske, kjøre skikkelig fort eller bare cruise rundt, sørg for å alltid 
være beskyttet mot elementene med vårt neoprentilbud.

Vårt kjøreutstyr i neopren gir eksepsjonell beskyttelse og komfort på 
hver tur.
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EXPLORER-
KJØREJAKKE

For ethvert eventyr

NEOPREN-
KJØREJAKKE

For kaldere dager; 
beste beskyttelse mot 

elementene

3 MM ESCAPE KORT 
VÅTDRAKT

Beskyttelse mot 
elementene, bygget for 

fart

MONTEGO JAKKER OG BUKSER
Topp beskyttelse for fartskjørere

NEOPREN-SHORTS
God beskyttelse og komfort på 

turer med høy intensitet

BESKYTTENDE 
UNDERSHORTS

Pustende og lett 
førstelagsbeskyttelse

BESKYTTELSE

VARME

PRIS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

STØRRELSER M M M/F M/F M/F M/F

BRUK
Eventyr i kaldt vær.

Fiske.
Ytelse.

Kaldt vær.
Ytelse.
Fritid.

Moderate temperaturer.
Ytelse.

Kaldt vær.
Sports-hastighetsbeskyttelse.
Vanninntrengningsbeskyttelse.

Moderat vær.
Vanninntrengningsbeskyttelse.

Varmt vær.
Vanninntrengningsbeskyttelse.
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Neoprenkjøreklær

NEOPREN-KJØREKLÆR – HERRER

Koksgrå (07)

NYHET Explorer-kjørejakke
286815 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

3/2 mm neopren-kjørejakke bygget for eventyr.
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• 3 mm Glideskin neopren-skulderputer.
• Løstsittende silhuett
• Designet for å bæres over flytevesten
• Spalte midt bak for å hjelpe med bevegelse.
• Flerbrukslommer med bånd, reflekterende 

sveising og D-ring.
• Justerbar hette og justerbar borrelås.
• YKK autolåsende slitesterk frontglidelås.
• Nøkkelløkke i høyre lomme.

Svart (90) Lavarød (17) Navy (89)

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

3/2 mm Neopren Montego-jakke.
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• Atletisk passform. 
• Integrert 2 mm Glideskin neoprenbånd i 

nederste kant.
• YKK autolåsende slitesterk frontglidelås.
• Rå kanter ved mansjetter og krage. 
• Kontrasterende flatlock-stingkonstruksjon 

forhindrer gnaging.
• UV-beskyttelse.

Navy (89)

3 mm Escape kort våtdrakt
286788 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

3/2 mm våtdrakt for beste beskyttelse og 
komfort i moderate temperaturer.
• 90 % stretchmateriale i neoprene, 10 % nylon.
• UV-beskyttelse. 
• Åpen krage for bedre bevegelighet med 

justerbar borrelås. 
• YKK slitesterk glidelås bak. 
• Glideskin-tetninger langs kanten på armer og 

ben.
• Glidelås bak med forlenget trekker.

Oransje (12)

Neopren-kjørejakke
286787 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

2/1,5 mm Neoprene-kjørejakke som skal bgrukes 
over PFD for ekstra varme og beskyttelse mot 
elementene. 
• 90 % stretchmateriale i neoprene, 10 % nylon.
• 1,5 mm neoprene superstretch-stoff i 

underarm, mansjett og ermer.
• UV-beskyttelse.
• Justerbar hette og mansjett.
• YKK slitesterk front- og lomme-glidelås.
• Reflekterende detaljer på ermene.

Svart (90) Grå (09)

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

3/2 mm neopren performance-kjørebukser.
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• Ergonomisk linning med justerbar snøring.
• Designet med høy midje for overlegen dekning 

under kjøring.
• 2 mm neopren stretchmateriale på siden for 

komfort og mobilitet.
• Teksturert neopren og slitesterke knær for 

holdbarhet.
• Glideskin neopren benkant.
• Atletisk passform. 
• UV-beskyttelse.
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NEOPREN-KJØREKLÆR – HERRER

NEOPREN-KJØREKLÆR – KVINNER

Svart (90)

Neopren-shorts
286808 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

2 mm neopren-kjøreshorts.
• Ergonomisk linning og høy rygg for mer 

dekning. 
• Flatlock-sømkonstruksjon for ekstra komfort.
• Sidelomme med nøkkelløkke. 
• Tilpasset.
• Stretchstoff.
• UV-beskyttelse.
• Fukttransporterende.

Svart (90)

Beskyttende undershorts
454581 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Beskyttende undershorts for å skåne deg mot 
elementene mens du kjører Sea-Doo.
• 82 % nylon, 18 % spandex.
• 220 g/m2.
• 1,5 mm neopren for bedre beskyttelse i 

seteregionen.
• 4-veis stretch.
• 3D nettinglomme for support og ventilasjon. 
• Innvendig elastisk linning.

Svart (90)

Dame neopren-shorts
286786 XS, S, M, L, XL, 2XL

2 mm neopren-kjøreshorts.
• Yoga-type forbedret midjeskjæring.
• Flatlock-sydd konstruksjon gir ikke gnagsår 

på huden.
• Sea-Doo-trykk på siden.

Svart (90)

NYHET Dame 1,5 mm neopren-
kjøreshorts
286824 XS, S, M, L, XL, 2XL

1,5 mm neopren-kjøreshorts.
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• Innersøm: 5"
• Ergonomisk linning og høy rygg for mer 

dekning. 
• Flatlock-strikket konstruksjon hindrer gnagsår.
• Tilpasset.
• Stretchstoff.
• Fukttransporterende.
• Sea-Doo-trykk på baksiden.

Svart (90)

Dame beskyttende undershorts
286799 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

2 mm neopren undershorts for beskyttelse i 
seteregionen.
• Innvendig elastisk linning. 
• Stretchstoff.
• UV-beskyttelse.
• Fukttransporterende.
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Teal (74) Fiolett (41)

Dame Montego jakke
286821 XS, S, M, L, XL, 2XL

Dame 3/2 mm neopren performance-kjørejakke.
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• Atletisk passform. 
• Nederste kantbånd Glideskin neopren 2 mm.
• YKK autolåsende slitesterk frontglidelås.
• Rå kanter ved mansjetter og krage. 
• Kontrasterende flatlock-stingkonstruksjon 

forhindrer gnaging.
• UV-beskyttelse.
• Sea-Doo-trykk på erme og baksiden.

Svart (90)

Dame Montego bukse
286820 XS, S, M, L, XL, 2XL

Dame 3/2 mm neopren performance-
kjørebukse.
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• Ergonomisk linning og høy rygg for mer 

dekning. 
• 2 mm neopren stretchmateriale for bedre 

mobilitet.
• Teksturert neopren og slitesterke knær for 

bedre holdbarhet.
• Glideskin-neopren 2 mm ved leggmansjetten 

for å hjelpe stilen med å holde seg på plass.
• Tilpasset.
• Slitesterk. 
• UV-beskyttelse. 
• Sea-Doo-trykk på leggen og baksiden.

Deep Purple (42)

Dame 3 mm eksotisk shorty våtdrakt
286813 XS, S, M, L, XL, 2XL

Dame 3/2 mm våtdrakt for beste beskyttelse og 
komfort i moderate temperaturer
• 90 % stretchmateriale i neoprene, 10 % nylon.
• 2 mm super stretchstoff i sidene: 94 % nylon, 6 

% spandex. 
• 3 mm neopren ytterskall og underklaff. 
• UV-beskyttelse.
• Åpen kragedesign med justerbar borrelåslukking 

for høy komfort og lett bevegelse.
• Glideskin-tetninger på kanten av armer og ben. 
• YKK slitesterk glidelås bak med Sea-Doo-

trekker. 
• Sidelomme og nøkkelløkke. 
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HVA DU HAR PÅ DEG  
PÅ DIN FØRSTE TUR

Menn KVINNER

Lange ermer: 1  454660_81 2 454683_38
Undershorts & shorts: 3 454581_90 4 454658_26 5 286799_90 6 454680_90  Sunnies: 7  8 448746_11

Capser: 9 454706_26  PFD: 10 285988_26 11 287001_76
Håndbekledning: 12 446333_74  Fottøy: 13 444259_90 14 444259_09

1

4

2

3

5

6

7

8
10

9

11

12

13 14



DAME – RASHGUARDS

Rashguards

HERRE – RASHGUARDS

Navy (89) Fiolett (41)

NYHET Rashguard heldress for 
damer
454672 S, M, L, XL

Langermet Rashguard heldress, perfekt for å 
beskytte deg på Sea-Doo-turen.
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 g/m2.
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• 4-veis stretch.
• Hurtigtørkende. 
• Glidelås i ryggen med lang stropp for enkel 

påkledning.
• Sea-Doo-logo til venstre på brystet.

Ice (38) Kongeblå (83)

NYHET Dame Langermet Rashguard 
Performance
454683 S, M, L, XL

Beste lettvekts beskyttelse mot sol og sprut 
med atletisk passform.
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 g/m2.
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• 4-veis stretch.
• Hurtigtørkende.
• Atletisk passform.
• Sea-Doo logo nederst.

Hvit (01) Kongeblå (83)

Langermet Rashguard 
Performance
454665 S, M, L, XL, 2XL

Beste lettvekts beskyttelse mot sol og sprut 
med atletisk passform.
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 g/m2.
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• 4-veis stretch.
• Hurtigtørkende. 
• Atletisk passform.
• Sea-Doo logo på erme.

Smoke (57) Navy (89)

Kortermet Rashguard 
Performance
454666 S, M, L, XL, 2XL

Lettvekts beskyttelse mot sol og sprut med 
atletisk passform og korte ermer.
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 g/m2.
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• 4-veis stretch.
• Hurtigtørkende. 
• Atletisk
• Sea-Doo logo på skuldrene.

Svart (90) Army Green (77) Lavarød (17)

Langermet Rashguard Signature
454459 S, M, L, XL, 2XL

Langermet Rashguard med løs passform.
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 g/m2.
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• 4-veis stretch.
• Hurtigtørkende.
• Sea-Doo-logo midt på brystet.

Svart (90)  Blå (38)  Ice (30)

Kortermet Rashguard Signature
454487 S, M, L, XL, 2XL

Kortermet Rashguard med løs passform.
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 g/m2.
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• 4-veis stretch.
• Hurtigtørkende.
• Sea-Doo-logo midt på brystet.
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DAME – RASHGUARDS

VELG DEN PERFEKTE UV-
KROPPSBESKYTTELSEN

INTRODUSERER DET NYE KOMPLETTE TILBUDET AV UV-
BESKYTTELSE FOR HELE KROPPEN. REIS ALDRI HJEMMEFRA 

UTEN, FOR DEN ULTIMATE, VANNTETTE SOLBESKYTTELSEN.

UV-
BESKYTTENDE 

HETTESKJORTE
Perfekt for fiske 
eller lange dager 

på vannet

RASHGUARD
PERFORMANCE
Beskyttelse for
performance-

kjørere

RASHGUARD 
SIGNATURE
For komfort

UV-BESKYTTENDE 
LANGERMET 

SKJORTE
For beskyttelse og 

komfort

UV-
BESKYTTENDE 

T-SKJORTE
Det rimelige 
alternativet

UV-
BESKYTTENDE 

LEGGINGS
Best UV-

beskyttelse 
nederst

RASHGUARD 
HELDRESS FOR 

DAMER
For all-round 
beskyttelse

RASHGUARD 
PERFORMANCE 

FOR DAMER
Beskyttelse for 

fartskjørere

HURTIGTØRKENDE

UV-BESKYTTELSE UPF 50 UPF 50 UPF 50 UPF 50 UPF 50 UPF 50 UPF 50 UPF 50

PRIS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

STØRRELSER
Menn

S - 2XL
Menn

S - 2XL
Menn & damer

S - 2XL
S - XL

Menn
S - 3XL

Menn
S - 3XL

Menn & damer
S - 3XL

XS - 2XL

Damer
S - XL

Damer
S - XL

PASSFORM Løs Atletisk Løs Løs Løs Løs Atletisk Atletisk

Teal (74) Fiolett (41)

NYHET Dame kortermet  
Rashguard Performance
454682 S, M, L, XL

Lettvekts beskyttelse mot sol og sprut med 
atletisk passform og korte ermer.
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 g/m2.
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• 4-veis stretch.
• Hurtigtørkende.
• Passform.
• Sentral halv-glidelåsdesign.
• Sea-Doo logo på skuldrene.

Svart (90) Lavarød (17)

Dame Langermet Rashguard 
Signature
454465 S, M, L, XL

Dame Langermet Rashguard med løs passform.
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 g/m2.
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• 4-veis stretch.
• Hurtigtørkende.
• Sea-Doo-logo midt på brystet.

Svart (90) Navy (89)

Dame Kortermet Rashguard 
Signature
454484 S, M, L, XL

Dame kortermet Rashguard med løs passform.
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 g/m2.
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• 4-veis stretch.
• Hurtigtørkende.
• Sea-Doo-logo midt på brystet.
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UVbeskyttelse

HERRE – UV-BESKYTTELSE

DAME – UV-BESKYTTELSE

Svart (90) Lavarød (17)

NYHET UV-beskyttende 
hetteskjorte
454659 S, M, L, XL, 2XL

UV-beskyttende hetteskjorte, ideell 
kombinasjon av beskyttelse og komfort.
• 92 % polyester, 8 % spandex. 
• 175 g/m2.
• Løs passform
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• Hurtigtørkende.
• Innebygd vindmaske.
• Sea-Doo-logo midt på brystet.

Smoke (57) Oransje (12)

NYHET UV-beskyttende langermet 
skjorte
454670 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

UV-beskyttende langermet skjorte, ideell 
kombinasjon av beskyttelse og komfort.
• 92 % polyester, 8 % spandex. 
• 175 g/m2.
• Løs passform
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• Hurtigtørkende.
• Sea-Doo-logo til venstre på brystet.

Navy (89) Lys blå (81)

NYHET UV-beskyttende langermet 
T-skjorte
454660 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

UV-beskyttende langermet skjorte i en fin 
kombinasjon av beskyttelse og komfort.
• 92 % polyester, 8 % spandex. 
• 175 g/m2.
• Løs passform
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• Sett-inn erme. 
• Sea-Doo logo på venstre bryst og 

plastisoltrykk på baksiden.

Heather koksgrå (29) Navy (89)

Sea-Doo UV-beskyttende T-skjorte
454486 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-skjorte med UV-beskyttelse.
• 100 % polyester.
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• Løs passform
• Hurtigtørkende.
• 3D brystlogo.
• Skulder svart sveisebånd.

Svart (90) Navy (89)

NYHET Sea-Doo Uv-beskyttende 
leggings
454707 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

UV-beskyttende leggings i full lengde.
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• Fukttransporterende og hurtigtørkende.
• Normal passform med justerbart midjebånd.

Svart (90)

NYHET UV-beskyttende leggings 
for damer
454702 XS, S, M, L, XL, 2XL

UV-beskyttende leggings i full lengde.
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• Fukttransporterende og hurtigtørkende.
• Normal passform.
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Hodebekledning

UNISEX – HODEBEKLEDNING

Blandet farge (18)

NYHET Sea-Doo stråhatt
454792 S/M, M/L

Bredbremmet stråhatt med justerbar 
hakestropp.
• Sea-Doo logo foran.
• Trykt tekstil under brem.

Army Green (77) Brun (04)

Adventure Bredbremmet hatt
454478 Onesize

Bredbremmet hatt for alle slags eventyr.
• 100 % bomull.
• Stretch og hurtigtørkende stoff.
• Integrert hakestroppsnor.
• Oppbrettsider.
• Ventilasjonsåpninger i siden.

Smoke (57) Hvit (01)

NYHET Sea-Doo solskjermhatt
454693 Onesize

Solskjermende hatt med silikontrykk.
• 100 % nylon.
• UV-beskyttelse – 40 UPF.
• Hurtigtørkende.

Grå (09) Teal (74) Lavarød (17)

Sea-Doo nettingcaps
454687 Onesize

Lett caps velegnet for sommertid.
• Foran: 100 % bomull.
• Justeringssystem på baksiden.
• Sea-Doo-logo midt på. fronten.

Svart (90) Navy (89)

Sea-Doo Flat Caps Retro
454688 Onesize

Flat cap med netting i nakken, perfekt for varme 
sommerdager.
• Foran: 100 % bomull.
• Justeringssystem på baksiden.
• Skum i front.
• Sea-Doo Life-art midt på fronten.

Svart (90)    Teal (74) Fiolett (41)

Sea-Doo Bøttehatt
454624 Onesize

Unisex Sea-Doo bøttehatt, perfekt for et stilig 
oppsyn på en båtdag.
• 100 % bomullstwill
• Sea-Doo-merke midt på fronten. 
• Sea-Doo vevet etikett på kanten.

Lysende gul (26) Ice (38) Kongeblå (83)

NYHET Light Sea Cap
454706 Onesize

Lett caps for sommertid.
• 100 % nylon.
• UV-beskyttelse – 40 UPF.
• Hurtigtørkende.

Svart (90)

NYHET Surfing Cap Sea-Doo
454674 Onesize

Surf-nettingcaps.
• 100 % polyester.
• Ørelappstropper med klips. 
• Flytende rand.
• UV-beskyttelse – 40 UPF.
• Mykt plastisoltrykk med Sea-Doo-logo i front.

Svart (90) Smoke (57)

Sea-Doo Rag
454690 Onesize

Hurtigtørkende Sea-Doo Rag.
• 100 % polyester.
• Lett, fukttransporterende, pustende stoff.
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• Fungerer umiddelbart som pannebånd eller 

ansiktsmaske.
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HERRE – HODEBEKLEDNING

DAMER – HODEBEKLEDNING

Grå (09)

NYHET Sea-Doo fiskehatt
454673 Onesize

Lett og pustende fiskehatt.
• 100 % polyester.
• Avtagbar hakestropp med lås.
• Flytende rand.
• Avtagbar nakkeklaff for beskyttelse mot 

elementene.
• UV-beskyttelse – 40 UPF. 
• Ventilasjonsåpning bak. 
• Sea-Doo-logo midt på fronten.

Svart (90)

Ice (38)    Kongeblå (83) Hvit (01)

Sea-Doo Signature Cap
454686 Onesize

Signature Cap.
• 100 % bomull.
• Justeringssystem på baksiden.
• Sea-Doo-logo midt på fronten.

Army Green (77) Grå (09)

NYHET Sea-Doo kort lue
454675 Onesize

Komfortabel kort lue.
• 60 % bomull, 40 % akryl.
• Sea-Doo vevet etikett i front.

Svart (90)

Caps med skjerm for damer
454480 Onesize

Justerbar solskjerm for damer.
• 100 % bomull.
• Spenne bak for justering.

Fiolett (41)

Dame Beach Cap
454689 Onesize

Lett, pustende sommercaps.
• Skum i front.
• Justeringssystem på baksiden.
• Sea-Doo brodering foran.
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1  Sea-Doo Sand Polariserte 
flytende solbriller
448746_95

2 (NYHET) Sea-Doo 
solskjermhatt
454693_01

3 Explorer-kjørejakke
286815_07

4 (NYHET) UV-beskyttende 
hetteskjorte
454659_17

5 Beskyttende undershorts
454581_90

6 Adventure Cargo Shorts
454661_57

7  Sea-Doo Choppy-hansker
446332_17

8 (NYHET) Explorer flytevest 
285996_70

9 (NYHET) Sea-Doo UV-
beskyttende leggings
454707_90

10 (NYHET) Sea-Doo vannsko
444259_30

TA FREM EVENTYRSUTSEENDET
FOR ALLE DINE EVENTYR OG LANGE DAGER PÅ VANNET!

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8



Enkelt  
vannavløp

Sammenleggbart 
bakpanel for slip-on

Hurtigtørkende

Lett vekt

VI INTRODUSERER DE NYE OG 
FORBEDREDE VANNSKOENE 
OG RIDESTØVLENE
100 % VANNDRENERENDE
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UNISEX – FOTTØY

Fottøy

FOTTØY (MÅL FOTLENGDEN)

SeaDoo kjørestøvler og vannsko
US herrestørrelser* 5 6 7 8 9 10 11 12 13
US damestørrelser 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EU-størrelser 36 ½ 37 ½ 39  40 41 ½ 42 ½ 44 45 ½ 46 ½
Fotlengde fra hæl til tå (tommer) 9 9,2 9,6 10,0 10,4 10,6 11,0 11,2 11,6
Fotlengde fra hæl til tå (cm) 23,0 23,5 24,5 25,5 26,5 27,0 28,0 28,5 29,5
*Bruk US-koder for å fullføre delenummeret på bestillingen.

SeaDoo neoprenstøvler og neoprensko
US herrestørrelser* 5 6 7 8 9 10 11 12 13
US damestørrelser 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EU-størrelser 36 37-38 39 40-41 42 43-44 45 46-47 48
Fotlengde fra hæl til tå (tommer) 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12
Fotlengde fra hæl til tå (cm) 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5
*Bruk US-koder for å fullføre delenummeret på bestillingen.

Svart (90) Grå (09)

NYHET Sea-Doo vannsko
444259 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Sea-Doo vannsko.
• 45 % netting, 40 % EVA, 15 % lycra.
• Antimikrobiell behandling. 
• Lette EVA-mellomsåler. 
• Beskyttende uretanbelegg rundt hele. 
• Overdel av netting og perforerte innersåler 

for hurtig tømming av vann 
• Sklisikre yttersåler som ikke gir merker. 
• Lavtskårne amfibiesko som gir beskyttelse på 

vannet og ser ut som løpesko på land.

Svart (90)

NYHET Sea-Doo kjørestøvler
444260 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Sea-Doo-støvler laget for sportslig kjøring.
• 50 % EVA, 40 % netting, 10 % lycra.
• Antimikrobiell behandling.
• Lette EVA-mellomsåler.
• Beskyttende uretanbelegg rundt hele.
• Overdel av netting og perforerte innersåler 

for hurtig tømming av vann
• Sklisikre yttersåler som ikke gir merker.
• Disse amfibiske mellomhøye støvlene lar deg 

kjøre hardt mens du beskytter anklene mot 
slag mot skroget.

Rouge (30)

Svart (90)

NYHET Sea-Doo neoprenstøvler
444262 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

5 mm neoprenstøvler for å holde føttene varme 
under turen.
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• Dobbeltlimt og blindsydd neoprene-

konstruksjon.
• Rustfri kraftig glidelås.
• Fleksible gummitå- og hælbeskyttelseshetter.
• Støpt yttersåle med sklisikkert sålemønster.
• Anti-skli innersåle.

Svart (90)

NYHET Sea-Doo neopren-støvler
444261 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

3 mm neopren-sko.
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• Dobbeltlimt og blindsydd neoprene-

konstruksjon.
• Fleksible gummitå- og hælbeskyttelseshetter.
• Støpt yttersåle med sklisikkert sålemønster.
• Anti-skli innersåle.
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Briller

UNISEX – BRILLER

Gull (11)

Grønn (70)

Lavarød (30)

Turquoise (Aqua) (76)

Sølv (08)

Sea-Doo Wave polariserte 
flytende solbriller
448717 Onesize

• Polariserte kromfargede linser.
• Flytende ramme-teknologier. 
• UV400-beskyttelse.
• Luftinjiserte armer gir flytegenskaper og lett 

vekt. 
• Justerbart sikkerhetsstroppsystem.

Amber (95)

Blå (80) Gull (11)

Grønn (70) Indigo Blue (82)

Mirror Silver (22) Oransje (12)

Sea-Doo Sand polariserte 
flytende solbriller
448746 Onesize

• Polariserte kromfargede linser.
• Flytende ramme-teknologier. 
• UV400-beskyttelse.
• Luftinjiserte armer gir flytegenskaper og lett 

vekt. 
• Avtagbart og justerbart 

sikkerhetsstroppsystem. 

Blå (80)

Brun (04) Gull (11)

Mirror Silver (22) Rosa (36)

Oransje (12)

Sea-Doo Lagoon Polariserte 
flytende solbriller
448747 Onesize

• Polariserte kromfargede linser.
• Flytende ramme-teknologier. 
• UV400-beskyttelse.
• Luftinjiserte armer gir flytegenskaper og lett 

vekt. 
• Avtagbart og justerbart 

sikkerhetsstroppsystem. 

Grønn (70)

Oransje (12) Sølv (08)

Sea-Doo kjørebriller
448623 Onesize

• Med antidugg-teknologi med fargede 
kromlinser.

• Indirekte ventilasjonsramme. 
• Justerbart stroppsystem. 
• Festesnor for briller til PFD. 
• Valgfrie kjørebriller RX-innlegg (448624) 

(selges separat).

Klar (00)

Kjørebriller RX-innsats
448624 Onesize

• Designet for the Sea-Doo kjørebriller 
(448623).

• Gå til optikkbutikken din, og de fleste vil 
kunne tilpasse linser med styrke tilpasset 
dine behov.
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UNISEX – HÅNDBEKLEDNING

Håndbekledning

Svart (90)

Deep Purple (42) Lavarød (17)

Sea-Doo Choppy-hansker
446332 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Choppy-hansker perfect for Sea-Doo-kjøring.
• Nylonmateriale.
• Hansker med stretch-tekstil for 

bevegelsesfrihet. 
• Dobbeltsøm i områder med høy belastning gir 

holdbarhet. 
• Clarino† Nash håndflatemateriale 2 mm 

polstring og gummiert Pro-Grip i håndflaten 
som sikrer et solid grep. 

• Stretch neoprene-mansjetter.
• Ferdigformede fingre.
• Lycra-kiler ved fingerknokene for maksimal 

ergonomi.
• Håndleddstrekker med silikontrykk.

Svart (90)

Neoprenhansker
286729 XS, S, M, L, XL, 2XL

1,5 mm neoprenhansker for kaldt vær.
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• UV-beskyttelse.
• Super stretchmateriale gir overlegen komfort 

og bevegelighet. 
• Anti-skli gummiert trykk på håndflatene. 
• Ferdigformede fingre.

Teal (74)

Svart (90) Kongeblå (83)

Sea-Doo Choppy Shorty hansker
446333 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Choppy Shorty hansker perfect for Sea-Doo-
kjøring.
• Nylonmateriale
• Hansker med stretch-tekstil for 

bevegelsesfrihet. 
• Dobbeltsøm i områder med høy belastning gir 

holdbarhet. 
• Clarino† Nash håndflatemateriale 2 mm 

polstring og gummiert Pro-Grip i håndflaten 
som sikrer et solid grep. 

• Stretch neoprene-mansjetter.
• Lycra-kiler ved fingerknokene for maksimal 

ergonomi.
• Håndleddstrekker med silikontrykk.
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MORO I SOLEN
KOMFORTABEL OG STILIG BESKYTTELSE MOT SOLEN.

1 2 3

4

5

6

7

8

1  (NYHET) UV-beskyttende 
langermet skjorte

454670_12

2 (NYHET) Sea-Doo stråhatt
454792_18

3 Sea-Doo Lagoon Polariserte 
flytende solbriller

448747_22

4 Kortermet Rashguard 
Signature
454487_38

5 (NYHET) 18" Klassiske 
Boardshorts

454658_89

6 (NYHET) Joggeshorts i fransk 
frotté

454708_89

7  Sea-Doo nettingcaps
454687_74

8 (NYHET) Klassisk Sea-Doo 6" 
Boardshort for dame

454680_41



EN DAG PÅ BÅTEN
KOMFORT PÅ, I OG UTENFOR VANNET.

1

T-skjorter & hoodies: 1  454664_97 2 454692_57 3 454704_74 4 454679_25
Bukser & shorts: 5 454709_90 6 454703_74  Solbriller: 7  448747_11 

Hatter & caps: 8 454686_90 9 454624_41 10 454686_01  Vindtett jakke: 11 454700_77 12 454712_26

MENN KVINNER
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HERRE – SPORTSKLÆR

Sportsklær

Svart (90) Army Green (77)

Sea-Doo Vindtett jakke
454700 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Vindtett lett jakke.
• 100 % polyester.
• Vanntett, vindtett og hurtigtørkende.
• Justerbar og stuvbar hette.
• 2 utvendige håndlommer.
• Brystlomme.

Svart (90)

Sea-Doo Sunset Tech Zip-up
454667 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Tech hoodie med glidelås i full lengde. 
• 95 % polyester, 5 % spandex.
• 280 g/m2.
• Børstet ryggtekstil.
• Anti-mikrobiell og anti-pilling finish. 
• Justerbar hette. 
• 2 håndlommer og 1 skjult albulomme.
• Sea-Doo-logo til venstre på brystet.

Ivory (97) Lavarød (17)

Sea-Doo hettegenser Signature
454664 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Komfortabel Sea-Doo Hoodie.
• 60 % bomull, 40 % polyester.
• 280 g/m2.
• Løstsittende passform.
• Ribbe ved mansjetter og underkant.
• Kengurulomme. 
• Sea-Doo-logo midt på fronten. 

Koksgrå (07) Smoke (57) (74)

Sea-Doo Tech kortermet Polo
454750 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Casual polo for hverdagsbruk.
• 85 % polyester, 15 % spandex.
• Løstsittende passform.
• Hurtigtørkende.
• 2 knappers knappskjuler i halslinningen
• UV-beskyttelse – 30 UPF.

Lys blå (81) Smoke (57)

NYHET Fransk frotté 
pulloverhoodie
454692 S, M, L, XL

Avslappet fransk frotté pulloverhoodie.
• 55 % bomull, 45 % polyester.
• Justerbar hette.

Kongeblå (83) Smoke (57)

Surf Report T-skjorte
454668 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Avslappet T-skjorte med rund hals.
• 100 % bomull. 
• 160 g/m2.
• Ribbekrage. 
• Firkantet kunst ved venstre bryst og bølget 

kunst på baksiden.
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HERRE – SPORTSKLÆR

Lys blå (81) Smoke (57)

Retro Sea-Doo T-skjorte
454669 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Avslappet T-skjorte med rund hals.
• 100 % bomull. 
• 160 g/m2.
• Ribbekrage. 
• Sea-Doo Life kunst ved venstre bryst og på 

baksiden.

Blå (80) Hvit (01)

NYHET Ocean View T-skjorte
454714 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Casual T-skjorte for hverdagsbruk.
• 100 % bomull.

Navy (89) Hvit (01)

NYHET Muskel-tanktopp
454711 S, M, L, XL, 2XL

Casual tanktopp for hverdagsbruk.
• 100 % bomull.

Svart (90) Smoke (57)

NYHET Fransk frotté-jogger
454709 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Fransk frotté-jogger med heldagskomfort.
• Elastisk midjebånd med trekkesnorjustering.
• Welt-sidelommer + baklomme.
• Lett, strekkbar fransk frotté.
• Elastikk i mansjetter.

Hvit (01)

Oransje (12)

Kongeblå (83)   Svart (83) 

Sea-Doo Signature T-skjorte
454663 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Avslappet T-skjorte med rund hals.
• 100 % bomull. 
• 160 g/m2.
• Ribbekrage.
• Sea-Doo-logo midt på brystet.

Smoke (57) Navy (89)

NYHET Fransk Terry-joggeshorts
454708 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Fransk Terry-joggeshorts med heldagskomfort.
• Elastisk midjebånd med trekkesnorjustering.
• Welt-sidelommer + baklomme.
• Lett, strekkbar fransk frotté.
• Elastikk i mansjetter.
• Yttersøm: 20".
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DAME – SPORTSKLÆR

Smoke (57) Brun (04)

Adventure Cargo Shorts
454661 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Cargoshorts, funksjonell og komfortabel.
• 92 % nylon, 8 % spandex. 
• Yttersøm: 20".
• Rette ben. 
• Vannavvisende (3M Teflon-belegg).
• Pustende stoff.
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• Stretch innvendig linning med snøring på 

innsiden og utsiden.
• 2 håndlommer, 2 cargolommer og 2 baklommer 

med borrelås.

Svart (90) Navy (89) Army Green (77)

NYHET 20" Sea Walkshorts
454662 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Stretch-walkshorts med flere lommer
• 77 % polyester, 16 % bomull.
• Yttersøm: 20".
• Vannavvisende belegg.
• UV-beskyttelse – 50 UPF. 
• Knappelås og glidelåsgylf.
• 2 håndlommer, 1 passlomme og 1 vanntett 

lomme bak.
• Nøkkelløkke bak.

Army-grønn (77) Svart (90) Blå (80)

NYHET 20" klassisk Boardshort 
Sea-Doo
454671 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Boardshorts med 20" yttersøm.
• 90 % polyester, 10 % spandex.
• Yttersøm: 20".
• Vannavvisende belegg.
• UV-beskyttelse – 40 UPF. 
• Snørelukking foran.
• 2 håndlommer og 1 baklomme med glidelås.
• Nøkkelløkke bak.

Navy (89) Lysende gul (26)

NYHET 18" Klassiske Boardshorts
454658 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

18" Klassiske Boardshorts laget supermyke for 
dine daglige eventyr.
• 90 % polyester, 10 % spandex.
• UV-beskyttelse – 40 UPF.
• 4-veis stretch.
• Hurtigtørkende.
• Elastisk snøring i linningen.
• Sidelommer. 
• Glidelåslomme bak med nøkkelløkke.
• Myk plastisol Sea-Doo trykk.

Lysende gul (26) Fiolett (41)

Dame vindjakke
454712 XS, S, M, L, XL, 2XL

Dame vindjakke.
• 100 % polyester.
• Vanntett, vindtett og hurtigtørkende.
• UV-beskyttelse – 40 UPF.
• Justerbar og stuvbar hette.
• 2 utvendige håndlommer.
• Reflekterende elementer.

Hvit (01) Lilla (25)

Sea-Doo Pullover-hoodie for dame
454679 XS, S, M, L, XL, 2XL

Komfortabel Sea-Doo Pullover-hoodie.
• 60 % bomull, 40 % polyester.
• Ribbe ved mansjetter og underkant.
• Kengurulomme.
• Sea-Doo-logo midt bak og på mansjetten.
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Svart (90) Lilla (25)

Dame Racerback-tank
454701 XS, S, M, L, XL, 2XL

Racerback-tank med løs passform for dame.
• 77% polyester, 18% Tencel, 5% spandex.
• Pustende, lett og behagelig stoff.
• Fukttransporterende & hurtigtørkende.
• Løstsittende passform.
• Lenger bak.

Ice (38) Navy (89) Smoke (57)

NYHET Sunset T-kjorte for dame
454681 XS, S, M, L, XL, 2XL

Casual dame-T-skjorte for hverdagseleganse.
• 95 % bomull, 5 % spandex.
• 180 g/m2.
• Ribbekrage.
• Kunst på baksiden.
• Sea-Doo-logo på brystet.

Lavarød 17)    Kongeblå (83) Hvit (01)

Dame Sea-Doo Signature T-skjorte
454678 XS, S, M, L, XL, 2XL

Formsydd feminin T-skjorte med rund hals.
• 95 % bomull, 5 % spandex. 
• 180 g/m2.
• Ribbekrage. 
• Sea-Doo-logo midt på fronten.

Teal (74) Fiolett (41)

NYHET Ladies’ Crew Terry
454704 XS, S, M, L, XL, 2XL

Ultramyk crew-skjorte for dine 
hverdagsenventyr.
• 60% polyester, 40% rayon.
• 210 g/m2.
• Normal passform.
• Hurtigtørkende.
• Ribbestrikk i mansjett og nederkant.
• Ski-Doo logobroderi på underarmen.

Svart (90)    Kongeblå (83) Fiolett (41)

NYHET Klassisk Sea-Doo 6" 
Boardshorts for dame
454680 XS, S, M, L, XL, 2XL

Klassisk Boardshorts.
• 90 % polyester, 10 % spandex.
• 4-veis stretch.
• UV-beskyttelse – 40 UPF.
• Innvendig trekkesnor for justering.
• Hurtigtørkende.
• Vannavvisende.

Teal (74) Fiolett (41)

NYHET Shorty Terry for dame
454703 XS, S, M, L, XL, 2XL

Ultramyk kort shorts for dine hverdagsenventyr.
• 60% polyester, 40% rayon.
• 210 g/m2.
• Normal passform.
• Hurtigtørkende.
• Ski-Doo logobroderi på leggen.
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Turquoise (Aqua) (76) Kongeblå (83)

NYHET Youth Mesh-caps
454677 Onesize

Ungdoms-nettingcaps.
• 100 % bomull.
• Nakkestropp for justering. 
• Sea-Doo 3D puff-brodering foran.

Kongeblå (83)

NYHET Sea-Doo Zip-up Hoodie 
for ungdom
454685 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

Casual Sea-Doo Zip-up-hoodie til ungdom.
• 60 % bomull, 40 % polyester.
• 280 g/m2.
• Ribbe ved mansjetter og underkant.
• Kunst på baksiden.
• Sea-Doo logo foran.

Kongeblå (83) Lilla (25)

NYHET Langermet Rashguard 
for ungdom
454676 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

UV-beskyttende langermet ungdoms-
Rashguard holder barnet beskyttet og 
komfortabel.
• 87 % polyester, 13 % spandex. 
• 210 g/m2.
• Løs passform
• UV-beskyttelse – 50 UPF.
• Raglan-erme. 
• Sea-Doo logo foran.

Lavarød (17) Hvit (01)

Sea-Doo T-skjorte til ungdom
454684 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

Casual Sea-Doo T-skjorte til ungdom.
• 100 % bomull.
• 160 g/m2.
• Ribbekrage.
• Sea-Doo Life-logo midt på fronten.
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Leker og lisensieringsprodukter

Sea-Doo en persons triangelrør 
(48" x 50")
B106670000 (US)   
B107210076 (EU)
• Designet for en person.
• Sitt-i design.
• 24-tykk robust PVC-blære med 

420-denier delvis forsterket nylontrekk.
• Dobbeltvevde skumhåndtak med 

knokevern for å motvirke gnaging.
• Selvdrenerende avløpsventiler.
• Forsterket trekkesystem
• Hurtigkoblet slepekrok.
• Polstret ventildeksel.
• Reparasjonssett for punktering
• Bostonventil for blære og normal 

luftventil i gulv.
• Diameter: 48" x 50" oppblåst.

Sea-Doo To-persons surfeplate 
(69" x 72")
B107110000 (US)  
B107220010 (EU)
• Designet for opptil to personer som surfer 

liggende.
• 26-tykk robust PVC-blære med 420-denier 

kraftig heldekkende nylontrekk.
• Dobbeltvevde mykskumhåndtak med 

knokevern for å motvirke gnaging.
• Komfortabel skumpute.
• 1 selvdrenerende avløpsventil.
• Forsterket trekkesystem
• Hurtigkoblet slepekrok.
• Polstret ventildeksel.
• Reparasjonssett for punktering
• Bostonventil.
• Dimensjoner: 69" x 72" oppblåst.

Sea-Doo Tre-personers Sit-on-
Top Tube (79" x 88")
B107120000 (US)  
B107230076 (EU)
• Designet for opptil tre personer som sitter 

med ryggen mot ryggstøtten.
• Konstruksjonen består av en kraftig PVC-

blære og et robust, helnylondeksel med 
selvlensende dreneringsventil.

• Inkluderer mykt skum sitteområde og 
knokebeskyttelsesputer for å unngå 
gnagsår.

• 4-punkts forsterket trekkesystem
• Hurtigkoblet slepekrok.
• Polstret ventildeksel.
• Reparasjonssett for punktering
• 2 Bostonventiler.
• Dimensjoner: 79" x 88" oppblåst.

Erstatnings-ankelbånd
B107340090
• Erstatnings-ankelbånd for Sea-Doo 

oppblåsbare padlebrett.
• Passer til Sea-Doo padlebrett (B106660000, 

B107240076).

Slepbare tauerep
B104860000  
B104770000

• Oppløsningsfarget og solbestandig polyetylen 
for å beskytte mot UV-stråler.

• Løkker i begge ender.
• Oppbevares praktisk i netthåndtak utstyrt 

med malje til å henge på veggen.
B104860000
• 18,3 m (60') reip for 1-passasjers gummiring.
• 680 kg (1500 lb) strekkstyrke.
B104770000
• 18,3 m (60') reip for 2 til 4-passasjers 

gummiring.
• 1860 kg (4100 lb) strekkstyrke.

Flytende hvilestol
B104300000
• Myk, behagelig og rengjøringsvennlig 

flytematte.
• 100% NBR vinyl lukket celle 1 ½" skum.
• Designet for komfort med en kjølig og 

forfriskende riflet overflate.

Sea-Doo oppblåsbart stand-up 
padlebrett 11'6"
B106660000 (US) / B107240076 (EU)

• Oppblåsbart, lett og enkelt å bære
• PVC dropsting-stoff og EVA anti-gli fotpute.
• Kan rulles inn til pakkestørrelse og legges i en 

ryggsekk.
• Settet inkluderer: padlebrett, padleåre, 

ryggsekk med hjul, 3 finner, fotbånd, 
reparasjonssett og dobbeltvirkende 
håndpumpe.

• Maksimal vektkapasitet: 130 kg.
• Dimensjoner: 3,5 m L x 88 cm B x 15 cm H 

(11'6" L x 34,5" B x 6" H).
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LEKER OG LISENSIERINGSPRODUKTER

Kortermet design 
for enkelt  
klesbytte 

Trekk snorer og 
trykkoblinger 
for komfortabel 
passform

Tolags hette 

Kengurulomme 
& innvendige 
tilgangsåpninger 

NYHET Topo hurtigtørjkende 
håndkle fra Slowtide†

B107440077
• Laget av 100 % resirkulerte materialer
• Svært absorberende, hurtigtørkende, sandfri
• Kompakt og ultralett
• Dobbeltsidig trykk
• Hengeløkke
• Bærekraftig design

NYHET Abstract hurtigtørjkende 
håndkle fra Slowtide†

B107450041
• Laget av 100 % resirkulerte materialer
• Svært absorberende, hurtigtørkende, sandfri
• Kompakt og ultralett
• Dobbeltsidig trykk
• Hengeløkke
• Bærekraftig design

NYHET Sea-Doo Medusa 
strandteppe fra Slowtide†

B107460089
• Supermykt og absorberende 100 % bomull
• Premium materiale som bidrar til å forhindre 

falming
• Enkeltsidig trykk
• Lett vekt
• Hengeløkke

NYHET Sea-Doo Ripples 
strandteppe fra Slowtide†

B107470080
• Tyrkisk vevet teppe i 100 % bomull
• Overdimensjonert
• Ultralett
• Vevd design
• Frynser nederst
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Erstatningsfinne
B107350090
• Erstatningsfinne for Sea-Doo oppblåsbare 

padlebrett
• Passer til Sea-Doo padlebrett (B106660000, 

B107240076)

Erstatningspadleåre
B107370080 • Blå
• Erstatningsåre for Sea-Doo oppblåsbare 

padlebrett 11'6" (B106660000, B107240076)

Manuell erstaningspumpe
B107380090
• Manuell erstaningspumpe for å blådse 

opp Sea-Doo padlebrett (B106660000, 
B107240076)

Erstatnings-bæreryggsekk
B107390009
• Erstatningsryggsekk med hjul for å 

bære Sea-Doo oppblåsbare padlebrett 
(B106660000, B107240076)

Erstatningsventil og skiftenøkkel
B107400009
• Erstatningsventil og skiftenøkkel for Sea-Doo 

oppblåsbare padlebrett (B106660000, 
B107240076)

Erstatnings-Bostonventil
B107410090
• Passer til Sea-Doo trekkbare surfeprodukter

NYHET Sea-Doo Depths 
hurtigtørkende skifteponcho fra 
Slowtide†

B107427274 S/M
B107427374 L/XL
• Laget av 100 % resirkulerte materialer
• Høyabsorberende, hurtigtørkende og sandfri
• Gjør det enkelt, behagelig og varmt å bytte 

inn og ut av våtdrakten eller badetøyet
• Dobbeltsidig trykk
• Kengurulomme
• Skjult innvendig tilgangsåpning
• Tolags hette
• Trykknapp foran med snøring
• Kortermet design for enkel skifting

NYHET Sea-Doo Ripples Xtra varm 
skifteponcho fra Slowtide†

B107437289 S/M
B107437389 L/XL
• Ultramyk og absorberende
• Gjør det enkelt, behagelig og varmt å bytte 

inn og ut av våtdrakten eller badetøyet
• Vevd design
• Kengurulomme
• Skjult innvendig tilgangsåpning
• Tolags hette
• Trykknapp foran med snøring
• Kortermet design for enkel skifting

Kategori / Klær 117  Leker og lisensieringsprodukter 117



FLYTEVEST

HANSKER (MÅL HÅNDFLATEBREDDEN)

KJØREDRESS, LØSTSITTENDE RASHGUARDS OG SPORTSKLÆR

VÅTDRAKTER, ATLETISK PASSFORM RASHGUARDS OG NEOPREN-SHORTSSLIK MÅLER DU

Størrelseskart

Herre – Normal 5' 7" 6' 0")
Størrelser XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Bryst (in) 33-35 35-38 38-41 41-45 45-49 49-53 53-57 57-61 61-65

Midje (in) 27-29 29-32 32-35 35-39 39-43 43-48 48-52 52-57 57-62

Hofter (sete) (in) 33-35 35-38 38-41 41-45 45-49 49-53 53-57 57-61 61-65

Armlengde (in) 30 31 32 33 34 35 35 36 36

Innersøm (in) 31 31 ½ 32 32 32 32 32 32 32

Dame
Størrelser XS S M L XL 2XL
Bryst (in) 32-35 34-37 36-39 38-41 40-43 42-45

Midje (in) 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36

Hofter (in) 34-34 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46

Høyde 5'2"-5'4" 5'3"-5'5" 5'5"-5'7" 5'6"-5'8" 5'7"-5'9" 5'9"-6'1"

Vekt (lb) 90-140 100-150 110-160 130-180 150-200 170-220

Herre
Størrelser XS S M L XL 2XL 3XL

Bryst (in) 34-38 36-40 38-42 40-44 42-46 44-48 46-50

Midje (in) 28-32 30-34 32-36 34-38 36-40 38-42 40-44

Hofter (in) 34-38 36-40 38-42 40-44 42-46 44-48 46-50

Høyde 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"

Vekt (lb) 110-160 120-170 130-180 150-200 170-220 190-240 210-270

Størrelser XS S M L XL 2XL 3XL 
Håndflate (in) 3 3 ¼ 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½

Best resultat oppnås ved å få en annen til å måle. Mål 
kroppen i badedrakt eller undertøy. Målebåndet må være 
tettsluttende, men ikke stramt. Hvis målingen faller mellom to 
størrelser, velger du den største. 

Bryst
Mål under armene rundt den mest omfangsrike delen av 
brystet.

Midje
Mål rundt midjen på det smaleste stedet. 

Hofter
Stå med bena sammen, mål rundt den bredeste delen av 
hoftene, og sørg for at målebåndet er i samme høyde.

Armlengde
La armene henge ned på siden i en litt bøyd stilling. Mål 
fra midten av baksiden av nakken, langs armlengden, til 
håndleddet.

Innersøm
Uten sko, fra skritt til gulvet.

Navigator for voksne
Størrelser XS S/M L/XL 2XL/3XL 4XL/6XL
Bryst (in) 28-32 32-40 40-52 50-60 61-66

Jr. og barns Freedom Barns Sandsea
Størrelser M L Størrelser S M L
Vekt 33-55 lb 55-88 lb Vekt 0-30 lb 30-50 lb 50-90 lb

Dame – Normal 5' 3" 5' 8"
Størrelser XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Bryst (in) 32-35 35-37 37-40 40-43 43-47 47-51 51-55 55-59 59-63

Midje (in) 26-29 29-31 31-34 34-37 37-42 42-46 46-51 51-55 55-60

Hofter (sete) (in) 35-38 38-40 40-43 43-46 46-50 50-54 54-58 58-62 62-66

Armlengde (in) 29 30 30 31 31 32 32 33 33

Innersøm (in) 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Voksne Airflow, Explorer, Freedom, Motion
Herrestørrelser XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Damestørrelses
konvertering S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Bryst (in) 30-33 33-37 37-41 41-45 45-49 49-53 53-57 57-61
*Se produktet for tlgjengelige størrelser.

FOTTØY (MÅL FOTLENGDEN)

SeaDoo kjørestøvler og vannsko
US herrestørrelser* 5 6 7 8 9 10 11 12 13

US damestørrelser 6 7 8 9 10 11 12 13 14

EU-størrelser 36 ½ 37 ½ 39  40 41 ½ 42 ½ 44 45 ½ 46 ½

Fotlengde fra hæl til tå (tommer) 9 9,2 9,6 10,0 10,4 10,6 11,0 11,2 11,6

Fotlengde fra hæl til tå (cm) 23,0 23,5 24,5 25,5 26,5 27,0 28,0 28,5 29,5

*Bruk US-koder for å fullføre delenummeret på bestillingen.

SeaDoo neoprenstøvler og neoprensko
US herrestørrelser* 5 6 7 8 9 10 11 12 13

US damestørrelser 6 7 8 9 10 11 12 13 14

EU-størrelser 36 37-38 39 40-41 42 43-44 45 46-47 48

Fotlengde fra hæl til tå (tommer) 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12

Fotlengde fra hæl til tå (cm) 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5

*Bruk US-koder for å fullføre delenummeret på bestillingen.

Hvilken kode representerer din størrelse?

1 Finn størrelsen din.

2 Den tilhørende koden er KODEN som du bruker til 
å fullføre delenummeret på bestillingen. Eksempel: 
440227_90 Størrelse: M = Kode "06", derfor 
4402270690

Bekledning

Størrelse Kode
ONE SIZE 00

2XS 01
XS 02
S 04
M 06
L 09

XL 12

Størrelse Kode
2XL 14
3XL 16
4XL 18

XS/S 90
S/M 72
L/XL 73

2XL/3XL 74

Fottøy 

Størrelse Kode
5 24
6 25
7 27
8 28
9 29
10 30
11 31
12 32
13 33

118 Klær / Kategori118 Bekledning / Størrelseskart



EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COMUTFORSK EN HEL VERDEN AV OPPLEVELSER MED – ALLE VÅRE BRP-PRODUKTER. BRP.COM



SEA-DOO.COM


