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Vad är nytt med 
Sea-Doo?

RXP-X RS APEX 300

Stick ut bland vågorna 
med RXP-X RS Apex 
300, den mest exklusiva 
högpresterande 
vattenskotern hittills.



EXPLORER PRO 170

VAD ÄR NYTT 2023?

FÖRSTÄRK KÖRUPPLEVELSEN

Vart du än 
bestämmer dig för 
att åka är vågorna 
dina att upptäcka 
med Explorer Pro 
170.

När livet ger 
dig vågor – kör 
Sea-Doo. Satsa 
för fullt, hitta 
nya färdmål eller 
skräddarsy åkturen 
efter egen stil. Läs 
mer på insidan.

Planera rutten, kör med vänner 
och hitta egna intressanta 
platser med BRP GO!- appen.



2023 ADVENTURE

 NYHET Island Grå

EXPLORER PRO 170
Den ultimata följeslagaren för alla äventyr.

Rotax® 1630 ACETM – 170-motor
Rotax® 1630 ACETM – 170 kombinerar hög naturlig 
sugkraft och ekonomi, vilket betyder att äventyret 
kan bli både spännande och långvarigt.

LinQ äventyrsväska
Håll din extrautrustning torr och lättillgänglig 
med denna 100-litersväska. Detta exklusiva LinQ-
kompatibla tillbehör är vattentätt, funktionellt och 
bärbart. Den kan också staplas på andra LinQ-
kompatibla tillbehör eller bäras som ryggsäck.

Touringvindruta
En branschnyhet som minskar trötthet och buller 
i samband med långvarigt vindtryck samtidigt 
som det skyddar mot stänk och exponering av 
saltvatten när du åker till havs.

ST3-skrovTM

Ett innovativt skrov som sätter riktmärket 
för körning i grov sjö, stabilitet och offshore-
prestanda.

Bakre däckförlängning med ett extra 
LinQ-fästsystem
Lägger till 29 cm baktill på vattenskotern 
för ökad stabilitet, mer utrymme och större 
förvaringsvolym.

Ökad åkkomfort
De nya Explorer Touring-sätena och knäskydden, de 
justerbara styrhöjarna och fotstöden längs relingen 
ger den ultimata åkkomforten för långa åkturer. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 1630 ACE™ – 170
• ST3-skrovTM

• Tech-paket: BRP premiumljudsystem,  
7,8" fullfärgsdisplay och USB-port

• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• Garmin† 7″ pekskärm GPS och fish finder
• Touringvindruta
• Robust främre stötfångare
• Justerbar styrhöjare
• Explorer touringsäte och knäskydd
• Fotstöd längs relingen
• LinQ® multilasträcke
• Bakre däckförlängning med ett extra  

LinQ fästsystem
• LinQ äventyrsväska

NYTT
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SPARK® SPARK TRIXX™

GTI SE 170

GTX LIMITED 300

GTI™ 130 

GTX™ 170/230

• Lätt och lekfull plattform
• Kan dras med de flesta medelstora bilar
• Upp till 2 passagerare
• iBR® (intelligent broms- och backsystem) (tillval)
• Främre förvaringssats

• Lätt och lekfull plattform
• Kan dras med de flesta medelstora bilar
• Upp till 3 passagerare
• iBR (intelligent broms- och backsystem)
• Styre med justerbar styrhöjare

• BRP premiumljudsystem (tillval)
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem (tillval)
• Ombordstigningsstege
• iBR – intelligent broms- och backsystem
• Variabelt trimsystem (VTS™)

• BRP premiumljudsystem
• 7,8" fullfärgsdisplay
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• Främre förvaring med direktåtkomst
• Limited-paket: USB-port, kapell för vattenskoter, 

förvaringsfackavdelare, knäskydd, exklusiv färgsättning 
med mera

• Stor badplattform med LinQ™-fästsystem
• Ergolock™ tvådelat säte
• Stor främre förvaring 
• iBR (intelligent broms- och backsystem)
• Vattentätt telefonfack

• BRP premiumljudsystem (tillval på 230)
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem (tillval på 230)
• Främre förvaring med direktåtkomst
• Vattentätt telefonfack
• iBR – intelligent broms- och backsystem

MODELLER 2023

Skanna för 
mer info!

  

2023 REC LITE2023 REC LITE

   

2023 TOURING 2023 TOURING

  



VIKTIGASTE FUNKTIONER

Rotax® 1630 ACETM – 300-motor
Rotax 1630 ACE – 300 är den mest kraftfulla 
Rotax-motorn någonsin, med hög effektivitet och 
acceleration som är den bästa i sin klass.

Ergolock™ R-system
Ett smalt säte med djupa knäskydd och en 
revolutionerande justerbar sadel gör att föraren kan 
låsa sig fast på vattenskotern som aldrig tidigare.

T3-R-skrovTM

En djup V-design som ger oöverträffad 
manövrering och acceleration, och en ny nivå av 
kontroll i höga hastigheter.

Exklusiva Apex-funktioner
Färgschemat för Apex är komplett med 
färgmatchade handtag, passagerarsäte och ett 
exklusivt Apex-märkt fordonskapell.

Hydraulisk styrdämpare och omdesignad 
styrkolonn
En branschnyhet som omdefinierar förarkontroll 
genom att minska påverkan från vattnet, och 
skapar en solid och förutsägbar känsla som kan 
justeras efter förarens preferenser. Den förstärkta 
styrkolonnen tål höga prestandapåfrestningar. 

Kolfiberdetaljer 
Huva och speglar i helkolfiber kombinerat med 
premiummärken, dekaler och färgschema ger 
den ett häftigt utseende som matchar den 
imponerande prestandan.

RXP-X RS APEX 300
Den mest exklusiva högpresterande vattenskoter som finns.

2023 PERFORMANCE

 NYHET Racing Grön

VIKTIGA EGENSKAPER
• Finns endast tillgänglig under en begränsad tid
• Rotax® 1630 ACE™ – 300 motor
• T3-RTM-skrov
• Startkontroll
• ErgolockTM R racingsäte
• Hydraulisk styrdämpare och omdesignad 

styrkolonn
• Dubbelvinklade fotstöd
• X-sponsoner
• Tech-paket: BRP premiumljudsystem,  

7,8" fullfärgsdisplay och USB-port
• Apex-paket: Kolfiberhuv och speglar.  Exklusiv 

färgsättning på handtag, mattor, sömmar, 
märken, dekaler. Matchande passagerarsäte och 
fordonskapell ingår

NYHET – EXKLUSIV MODELL



2023 PERFORMANCE
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RXP®-X® RS 300 

GTR™ 230

WAKE™ PRO 230

RXT®-X® RS 300

WAKE™ 170

• Ergolock™ R racingsäte
• T3-R Hull™ skrov 
• Tech-paket: BRP premiumljudsystem och 

7,8" fullfärgsdisplay (tillval)
• Startkontroll
• Lågt tävlingsstyre

• GTI Hull™ skrov
• Stor främre förvaring
• Vattentätt telefonfack
• LinQ™-fästsystem
• Variabelt trimsystem (VTS™)

• 7,8" fullfärgsdisplay och USB-port
• BRP premiumljudsystem
• Främre förvaring med direktåtkomst och vattentätt 

telefonfack
• iBR – intelligent broms- och backsystem
• WAKE-paket: LinQ indragningsbar skidstång, 

hastighetsbaserat skidläge, borttagbart 
wakeboardfäste, WAKE™-grafik

• Ergolock™ tvådelat racingsäte
• ST3 Hull™ skrov
• Tech-paket: BRP premiumljudsystem och 

USB-port (tillval)
• Startkontroll
• Justerbart styre

• GTI Hull™ skrov
• Stort främre förvaringssystem och vattentätt telefonfack
• Ombordstigningsstege
• iBR – intelligent broms- och backsystem
• WAKE-paket: LinQ indragningsbar skidstång, 

hastighetsbaserat skidläge, borttagbart 
wakeboardfäste, WAKE™-grafik

2023 TOW SPORTS 2023 TOW SPORTS
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FISHPRO™ SCOUT 130

Lev ditt bästa fiskeliv och ha roligt med 
familjen på samma gång. FishPro Scout är 
byggd för sportfiskaren med en aktiv livsstil 
och är en idealisk mix av överkomlig 
fiskeupplevelse och familjenöje.

FishPro Sport är den första i sitt slag 
som kombinerar spänning, mångsidighet 
och passion i ett heltäckande paket. 
Utforska platser som tidigare var 
otillgängliga för traditionella fiskebåtar, 
kom närmare händelsernas centrum och 
upplev fiske som aldrig förr.

Vattenskoterentusiaster och inbitna fiskare 
har drömt om FishPro Trophy med exklusiva 
funktioner som ankringssystem, 
högteknologisk fishfinder, trollinglägen och 
ännu mer. Allt designat för att ge hängivna 
fiskeentusiaster en livstids upplevelse på 
varje tur.

FISHPRO SPORT 170

FISHPRO TROPHY 170

• Garmin† 6" Fish Finder & GPS
• 3 fiskespöhållare
• LinQ™ kylbox för fiske (51 L)
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• Trollingläge (låghastighetsläge)
• Främre lockförvaring

• Bakre däckförlängning med LinQ®

• Garmin 6" Fish Finder & GPS
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• LinQ kylbox för fiske (51 L)
• 5 fiskespöhållare
• Vinklade fotstöd längs reling 

• Modulärt vridbart säte
• Avancerat batterisystem
• LinQ™ kylbox för fiske (51 L)
• Snabbansluten fisksump
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• Garmin 7" pekskärm Fishfinder & GPS
• Ankringssystem

2023 SPORT FISHING

2023 SPORT FISHING

2023 SPORT FISHING



FÖRHÖJ 
UPPLEVELSEN  
MED VÅRA NYA 
TILLBEHÖR!

Det är ditt Sea-Doo-liv! Gör det 
unikt och kör i stil med Sea-Doo 
originaltillbehör och förarkläder.

RESERVDELAR OCH KLÄDER

Skanna för 
mer info!

Bakre däckförlängning med LinQ
295101026
Utöka äventyret hela 29 cm akterut och gör plats 
för extra förvaringskonfigurationer. Inkluderar sex 
LinQ-fästpunkter för enkel installation av LinQ-
tillbehör och är lätt att stuva undan när den inte 
används. Tre konfigurationer är möjliga: i mitten, till 
vänster och/eller till höger. Underlättar åtkomst till 
vattnet för simning och vattensport, eller ger extra 
utrymme för boardåkning, avkoppling, fiske med 
mera.

LinQ-väska för säte
295101073
Ännu fler förvaringssystem för ännu bättre komfort. 
20 liters UV-beständig förvaring. Passar genialiskt 
bakom passagerarsätet för maximalt utrymme på bakre 
däck. Installeras på nolltid med det verktygsfria LinQ-
tillbehörssystemet. Primära indelningsfack med två 
fickor och tre blixtlåsförsedda öppningar. Yttre sidofack 
för snabb åtkomst till viktiga mindre föremål.

Touringvindruta
295101017
Denna 58 cm vindruta skyddar mot vind och vågstänk. 
Sömlöst integrerad värmeformad konstruktion för 
kristallklar sikt. Inkluderar stöd för vindrutan, väska och 
insexnyckel för enkel transport och montering.



Sea-Doo – program  
för ansvarsfull körning
Programmet för ansvarsfull körning handlar 
om att alltid vara fullt närvarande när du kör 
och alltid tänka på säkerheten, köretikett och 
miljön, oavsett om du är på havet, sjöar eller 
inlandsvatten.

Säkerhet
För att vara i säkerhet på sjön: var uppmärksam på 
omgivningen, följ lokala lagar och bestämmelser och 
bär alltid flytväst och neoprenshorts. Kontrollera 
väderprognosen allra först.

Miljö
Som Sea-Doo-förare respekterar vi vattenvägarna. Det 
innebär att aldrig köra för nära strand eller kust eller 
simmare, hålla sig borta från förbjudna körområden och 
vara aktsam om marint liv.

Köretikett
Köretikett handlar om att göra vattenvägarna till en 
säker plats för alla. Det innebär att minska bullret i 
boendemiljöer, hålla koll på farten och inte köra för nära 
simmare eller andra båtar.



Sea-Doo-livet
Stig upp före solen, vattnet kallar... Kallar dig för att skapa 
svallvågor. Livet kan vänta, om så bara en sekund eller två. Tysta 
ned allt annat och lyssna till ljudet av frihet. 
Sök spänning, bli skickligare eller var stilla. Dagens äventyr skapar 
du själv. Kör allt vad tygen håller. Och lämna svallvågor värda att 
minnas. Skapa ditt eget flow, så du kan följa det. Dags att greppa 
livet bakom styret. 

Styr med hjärtat så följer instinkten med. Visa vägen och se dig 
aldrig om. Livets bästa dagar är på sjön. Ännu bättre att göra 
samma sak igen imorgon. 

Vi har varit på platser du kanske inte 
tänkt på att besöka och gjort sånt 
du kanske inte tänker på i första 
hand. Se Sea-Doo Adventure-serien 
för en helt ny inblick i Sea-Doo-livet.

Jorden runt  
med Sea-Doo

Se videon på 
YouTube!



SEA-DOO.COM
seadoo
Sea-Doo
#seadoolife

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier 
Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. Alla produktjämförelser, bransch- och marknadsuttalanden avser nya vattenskotrar med säten och 
4-taktsmotorer. Vattenskotrarnas prestanda kan variera beroende på bland annat allmänna omgivningsförhållanden, temperatur, höjd över havet, förarens 
skicklighet samt förares/passagerares vikt. Testning av konkurrenters modeller utförs under identiska förhållanden. I enlighet med sitt fortlöpande 
produktkvalitets- och innovationsåtagande förbehåller sig BRP rätten att när som helst dra in eller ändra specifikationer, priser, utförande, egenskaper, 
modeller eller utrustning utan att därmed åta sig några skyldigheter. †Garmin är ett varumärke tillhörande Garmin Ltd. eller dess dotterföretag. 

 Besök din Sea-Doo-återförsäljare för detaljerad information


