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Av särskilda skäl är förarna på vissa av bilderna i denna katalog professionella förare och användare som utför manövrer under idealiska och/eller kontrollerade förhållanden. Försök inte utföra 
några av dessa eller andra riskabla manövrer om din förmåga eller skicklighet som förare eller passagerare eller din förståelse och respekt för Sea-Doo-vattenskoterns prestanda inte räcker 
till. KÖR SMART FRÅN BÖRJAN. Kör alltid säkert och ansvarsfullt. Följ allt instruktions- och säkerhetsmaterial. BRP rekommenderar en minimiålder på 16 år för vattenskoterförare. Använd alltid 
skyddskläder som är lämpliga för typen av båtanvändning, och alltid en godkänd flytväst. Kom ihåg att körning och alkohol/droger inte går ihop. Kör alltid vattenskotern på säkert avstånd från 
andra. Iaktta alltid gällande lokal lagstiftning och regleringar. På grund av sitt fortlöpande produktkvalitets- och innovationsåtagande förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) 
rätten att, när som helst, dra in eller ändra specifikationer, priser, utföranden, egenskaper, modeller eller utrustning utan att därmed påta sig några som helst skyldigheter. Vissa av de modeller som 
visas här kan ha tillvalsutrustning. Priserna baseras på tillverkarnas rekommenderade priser. Priserna kan variera hos olika återförsäljare. För Kanada och USA är priserna exklusive moms. Beroende 
på ort distribueras produkterna 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. ® är registrerade varumärken och ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational 
Products Inc. eller dess dotterbolag. * är ett varumärke tillhörande Bombardier Inc. som används under licens. Velcro är ett registrerat varumärke som tillhör Velcro Industries. Slowtide är ett 
varumärke som tillhör Slowtide LLC. Bluetooth är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Garmin och ECHOMAP är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterföretag. 
GTX är ett registrerat varumärke tillhörande Castrol Limited och det används under licens. YUASA är ett registrerat varumärke som tillhör YUASA Batteries Inc. NGK är ett registrerat varumärke 
som tillhör NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away är ett varumärke som tillhör Salt-Away Products. Alla övriga företags- och produktnamn är varumärken som tillhör sina respektive ägare. © 2022 BRP 
Inc. Alla rättigheter förbehålls. 
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*Elektronisk broms, neutral och back.
**Eventuellt inte tillgänglig vid köptillfället. Kontrollera med återförsäljaren. 

NYA

EXPLORER PRO® 170
Den ultimata följeslagaren för alla äventyr.

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 1630 ACETM – 170
• ST3-skrovTM

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

• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• Garmin† 7 tums 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

2023 ADVENTURE

 NYHET Iceland Grey

KAPACITET 
Sittplatser   
Viktkapacitet 600 lb/272 kg
Bakre plattformskapacitet 
(utan passagerare) 221 lb/100 kg

Bränslekapacitet 18,5 US gal/70 l
Handskfack 0,8 US gal/2,9 l
Främre förvaringslåda 25,3 US gal/96 l
LinQ äventyrsväska 26,4 US gal/100 l
Lagringskapacitet – Total 52,3 US gal/198,9 l 

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 146,8 tum/373,4 cm
Bredd 49,4 tum/125,5 cm
Längd 55,5 tum/140 cm

SKROV  
Typ ST3-skrov™
Material Glasfiber

FLER EGENSKAPER
• Sätesrem
• iBR – intelligent broms- och 

backsystem
• VTS™ (variabelt trimsystem)
• Ombordstigningsstege
• RF D.E.S.S.™-nyckel**
• Främre förvaring med direktåtkomst
• Vattentätt telefonfack
• LinQ-fästsystem
• Knäskydd
• Vidvinkelspeglar

• Handtag med stöd för handflatan
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform
• Vinklade fotstöd längs relingen
• 1 LinQ främre stöd
• Mugghållare
• Justerbart styre
• Dragögla för vattenskidåkning

ROTAX®-MOTOR  1630 ACE™ – 170
Insugssystem Naturlig aspiration 
Cylindervolym 1 630 cc
Kylning Slutet kylsystem (CLCS)
Backningssystem Elektroniskt iBR®*
Bränsletyp 95 oktan 
Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 
Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare Stor 7,8 tums LCD-panoramadisplay 

Huvudfunktioner 

• BRP Connect (tillv.)
• Musik (tillv.)
• Väder (tillv.)
• Bluetooth-anslutning 

(tillv.)
• Hastighetsmätare
• Varvtal
• Klocka

• VTSTM

• Bränsleförbrukning 
(tillv.)

• Bränsleautonomi
• Vattentemperatur
• Hastighetsstatistik 

(tillv.)
• Timräknare

iTC-systemläge • Sportläge
• ECO®-läge

• Låghastighetsläge
• Farthållare

VIKT 
Torrvikt 859 lb/390 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

Explorer Pro® 170
Den ultimata vattenskotern  
för alla äventyr.

NYHET
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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-liters (26,4 US gal) påse. 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 30 cm (11,5 tums) 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. 

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

EXPLORER PRO 170

Explorer Pro® 170

Enhetsspecifikationer 7  6 Enhetsspecifikationer



2023 REC LITE

SPARK®

Unikt nöje.

 NYHET Manta Green & White

ROTAX®-MOTOR 900 ACE™ – 60 900 ACE™ – 90

Modell Spark 2up Spark 2up

Insugssystem Naturlig aspiration

Cylindervolym 899 cc

Kylning Slutet kylsystem (CLCS)

Backningssystem 
Manuell 
backningssats 
(tillbehör)

Elektroniskt iBR®* 
(tillval)

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control)-system

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare Kompakt

Huvudfunktioner 
• Hastighets-

mätare 
• Varvtal 

• Timräknare

iTC-systemläge • Sportläge (90 hk enbart)

VIKT 
Torrvikt 410 lb/186 kg 423 lb/192 kg**

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

*Elektronisk broms, neutral och back. **iBR® och Convenience Plus-paket lägger till 21 lb (9 kg).

KAPACITET 
Sittplatser     

Viktkapacitet 352 lb/160 kg 352 lb/160 kg

Bränslekapacitet 7,9 US gal/30 l

Handskfack 0,42 US gal/1,6 l

Främre 
förvaringslåda 

7 US gal/27 l 
(tillbehör)

7 US gal/27 l  
(tillval)

MÅTT 
Längd  
(mellan stötfångare) 110 tum/279 cm

Bredd 46,4 tum/118 cm

Längd 41,1 tum/104,5 cm

SKROV  
Typ Spark®-skrov

Material PolytecTM

FLER EGENSKAPER
• Slimmat säte
• Sätesrem
• LinQ® fästsystem (tillbehör)

• Fotbräda med våtgrepp
• Knäskydd
• Handtag med stöd för handflatan
• Dragkrok

VIKTIGA EGENSKAPER
• ROTAX® 900 ACE™ – 60/90
• Spark®-skrov  
• Lätt och lekfull plattform
• Kan tas på släp med de flesta medelstora bilar
• Upp till 2 passagerare
• Tillval och tillbehör: (endast med 90 hk modeller) iBR® – 

Intelligent broms- och backsystem, främre förvaringssats, 
bordningssteg, RF D.E.S.S.TM-nyckel

Spark®

Unikt nöje.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

Rotax® 900 ACETM – 60/90 motorer
Två bränslesnåla, kompakta och lättviktiga Rotax-
motoralternativ.

BRP Audio portabelt ljudsystem (tillval)
Högkvalitativt, vattentätt 50 watt portabelt 
Bluetooth‡-ljudsystem.

Spark®-skrov  
Spark-skrovet är utformat som en lätt och lekfull 
plattform. Det innovativa PolytecTM-materialet 
minskar vikten ytterligare samtidigt som det 
optimerar prestanda och effektivitet. Den 
infärgade gjutningen är reptåligare än glasfiber.

Bordningssteg (tillval)
För lättare och snabbare ombordstigning från 
vattnet.

Slimmat säte
Designat för ökad rörelsefrihet när du kör.

VIKTIGASTE FUNKTIONER

SPARK®

Främre förvaringssats (tillval)
Mer förvaringsutrymme för att ta med sig mer 
utrustning.

Spark©
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2023 REC LITE

SPARK® TRIXXTM

Lekfull trixare.

 Dazzling Blue

 NYHET Manta Green

ROTAX®-MOTOR  900 ACE™ – 90

Modell SPARK TRIXX 2up SPARK TRIXX 3up

Insugssystem Naturlig aspiration

Cylindervolym 899 cc

Kylning Slutet kylsystem (CLCS)

Backningssystem Elektroniskt iBR®*

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control)-system

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare Kompakt

Huvudfunktioner • Hastighetsmätare 
• Varvtal 

• VTSTM 
• Timräknare

iTC-systemläge • Sportläge

VIKT 
Torrvikt 428 lb/194 kg 439 lb/199 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

KAPACITET 
Sittplatser     

Viktkapacitet 352 lb/160 kg 450 lb/205 kg

Bränslekapacitet 7,9 US gal/30 l

Handskfack 0,42 US gal/1,6 l

Främre förvaringslåda 7 US gal/27 l (tillbehör)

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 110 tum/279 cm 120 tum/305 cm

Bredd 46,4 tum/118 cm

Längd 42,1 tum/107 cm

SKROV  
Typ Spark®-skrov

Material PolytecTM

FLER EGENSKAPER
• Slimmat säte
• Sätesrem
• RF D.E.S.S.™-nyckel**
• LinQ® fästsystem (tillbehör)

• Fotbräda med våtgrepp
• Knäskydd
• Handtag med stöd för handflatan
• Dragkrok

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 900 ACETM – 90 
• Spark®-skrov 
• Lätt och lekfull plattform
• Kan tas på släp med de flesta medelstora bilar
• Upp till 3 passagerare
• TRIXXTM-paket: BRP Audio portabelt ljudsystem 

(tillval), styre med justerbar styrhöjare, iBR® – 
intelligent broms- och backsystem, utökat VTS™ 
(variabelt trimsystem), vinklade fotstöd, exklusiv 
färgsättning

*Elektronisk broms, neutral och back.  
**Eventuellt inte tillgänglig vid köptillfället.  

Kontrollera med återförsäljaren.

Spark® Trixx™
Lekfull trixare.
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SPARK® TRIXXTM

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

Rotax® 900 ACETM – 90 motor
Rotax® 900 ACE™ – 90 ger skarp acceleration med 
imponerande bränsleekonomi. 

Utökat VTSTM (variabelt trimsystem)
Utökar det vanliga VTSTM till det dubbla  
för att underlätta att utföra trick.

BRP Audio portabelt ljudsystem (tillval)
Högkvalitativt, vattentätt 50 watt portabelt 
Bluetooth‡-ljudsystem.

iBR® – intelligent broms- och backsystem
iBR som är exklusivt för Sea-Doo®, bromsar 
vattenskotern snabbare och ger bättre kontroll 
och manövrering i låg hastighet och vid backning.

Spark®-skrov  
Spark-skrovet är utformat som en lätt och lekfull 
plattform. Det innovativa PolytecTM-materialet 
minskar vikten ytterligare samtidigt som det op-
timerar prestanda och effektivitet. Den infärgade 
gjutningen är reptåligare än glasfiber. 

Styre med justerbar styrhöjare
Ett teleskopiskt styrsystem som optimerar 
upplevelsen för förare med olika längd.

VIKTIGASTE FUNKTIONER

Spark® Trixx™

Enhetsspecifikationer 11  10 Enhetsspecifikationer



ROTAX®-MOTOR  1630 ACE™ – 130

Modell GTI 130

Insugssystem Naturlig aspiration

Cylindervolym 1 630 cc

Kylning Slutet kylsystem (CLCS)

Backningssystem Elektroniskt iBR®*

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control)

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare 4,5 tums digital display

Huvudfunktioner • Hastighetsmätare 
• Varvtal 

• Klocka 
• Timräknare 

iTC-systemläge • Sportläge • ECO®-läge 

VIKT 
Torrvikt 739 lb/335 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

KAPACITET 
Sittplatser   

Viktkapacitet 600 lb/272 kg 

Bränslekapacitet 15,9 US gal/60 l

Handskfack 2,3 US gal/8,8 l

Främre förvaringslåda 38 US gal/144 l

Lagringskapacitet – Total 40,3 US gal/152,8 l

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 130,6 tum/331,8 cm

Bredd 49,2 tum/125 cm

Längd 44,8 tum/113,7 cm

SKROV  
Typ GTI™-skrov 

Material Polytec™ Gen 2

FLER EGENSKAPER
• Sätesrem
• RF D.E.S.S.™-nyckel**
• BRP Audio premiumljudsystem 

(tillbehör)
• Vidvinkelspeglar

• Handtag med stöd för handflatan
• Matta i fotutrymme
• Dragkrok

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 1630 ACETM – 130 
• GTITM-skrov 
• iBR® – intelligent broms- och backsystem
• Stor badplattform med LinQ® fästsystem
• ErgolockTM tvådelat säte
• Stor främre förvaring
• Vattentätt telefonfack

*Elektronisk broms, neutral och back.  
**Eventuellt inte tillgänglig vid köptillfället. Kontrollera med återförsäljaren. 

GTI™ 130
Snygg, stabil och galet kul.

 Vit & Reef Blue

2023 RECREATION

GTI™ 130
Snygg, stabil och galet kul.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

ROTAX® 1630 ACE™ – 130 motor
Kraftfulla och pålitliga 1630 ACETM – 130 med 
naturligt sugsystem handlar helt om nöje och 
acceleration samtidigt som den ger utmärkt 
bränsleekonomi. 

ECO®-läge
Denna exklusiva Sea-Doo®-funktion optimerar 
effekten för upp till 46 % förbättrad 
bränsleekonomi.

iBR® – intelligent broms- och backsystem
iBR, som är exklusivt för Sea-Doo® bromsar 
vattenskotern snabbare och ger bättre kontroll 
och manövrering i låg hastighet och vid backning.

GTI™-skrov
Detta V-formade skrov ger en stabil, njutbar 
tur i varierande sjöförhållanden. Säker, pålitlig 
manövrering men otroligt lekfull att köra när du 
så önskar. 

Stor främre förvaring
Tack vare ett tätt förvaringsutrymme på hela 
144 liter (38 US gal) kan åkarna förvara sina 
ägodelar säkert under turen.

Badplattform med inbyggt LinQ-system
Exklusivt snabbmonteringssystem på en stor 
badplattform gör det lätt att installera tillbehör.

VIKTIGASTE FUNKTIONER

GTI™ 130

GTI™ 130
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ROTAX®-MOTOR  1630 ACE™ – 170

Modell GTI SE 170

Insugssystem Naturlig aspiration

Cylindervolym 1 630 cc

Kylning Slutet kylsystem (CLCS)

Backningssystem Elektroniskt iBR®*

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control)

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare 4,5 tums digital display

Huvudfunktioner 
• Hastighetsmätare 
• Varvtal 
• Klocka 

• VTSTM 
• Timräknare 

iTC-systemläge • Sportläge 
• ECO®-läge 

• Låghastighetsläge 
• Farthållare 

VIKT 
Torrvikt 739 lb/335 kg 

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

KAPACITET 
Sittplatser   

Viktkapacitet 600 lb/272 kg 

Bränslekapacitet 15,9 US gal/60 l

Handskfack 2,3 US gal/8,8 l

Främre förvaringslåda 38 US gal/144 l

Lagringskapacitet – Total 40,3 US gal/152,8 l

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 130,6 tum/331,8 cm

Bredd 49,2 tum/125 cm

Längd 44,8 tum/113,7 cm

SKROV  
Typ GTI™-skrov 

Material Polytec™ Gen 2

FLER EGENSKAPER
• ErgolockTM tvådelat touringsäte
• Sätesrem
• RF D.E.S.S.™-nyckel
• Stor främre förvaring
• Vattentätt telefonfack
• LinQ®-fästsystem

• Vidvinkelspeglar
• Handtag med stöd för handflatan
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform med matta
• Dragkrok

*Elektronisk broms, neutral och back. 

2023 RECREATION

GTI™ SE 170
Extra bekvämlighet och komfort  
för dagar av familjenöje.

  NYHET Ice Metal & Neon Mint

VIKTIGA EGENSKAPER
• ROTAX® 1630 ACE™ – 170
• GTI™-skrov 
• Tech-paket: BRP Audio premiumljudsystem och 

iDF – Intelligent skräpfritt system (tillval)
• iBR® – intelligent broms- och backsystem
• Variabelt trimsystem (VTSTM)
• Låghastighetsläge/farthållare
• Ombordstigningsstege
• Två färgtillval

GTI™ SE 170
Extra bekvämlighet och komfort  
för dagar med familjenöje.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

Rotax® 1630 ACETM – 170 motorer
Njut av full fart och fantastisk bränsleekonomi 
med 1630 ACE™ – den mest kraftfulla motorn med 
naturligt sugsystem i Sea-Doo®-sortimentet.

iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem 
(tillval)
Ett innovativt system, branschens första, som gör 
att du kan lösgöra pumpen från alger och skräp 
med intuitiva kontroller från styret. 

Ombordstigningsstege
För lättare och snabbare ombordstigning från 
vattnet.

Badplattform med inbyggt LinQ-system
Exklusivt snabbmonteringssystem på en stor 
badplattform gör det lätt att installera tillbehör.

BRP Audio premiumljudsystem (tillval)
Branschens första tillverkarinstallerade, fullt 
vattentäta Bluetooth‡-ljudsystem.

GTI™ SE 170

GTI™-skrov
Detta V-formade skrov ger en stabil, njutbar 
tur i varierande sjöförhållanden. Säker, pålitlig 
manövrering men otroligt lekfull att köra när du 
så önskar. 

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

Insugssystem Naturlig aspiration

Cylindervolym 1 630 cc

Kylning Slutet kylsystem (CLCS)

Backningssystem Elektroniskt iBR®*

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control)

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare 4,5 tums digital display

Huvudfunktioner 
• Hastighetsmätare 
• Varvtal 
• Klocka

• VTSTM

• Bränsleautonomi
• Timräknare

iTC-systemläge
• Sportläge 
• ECO®-läge 
• Låghastighetsläge 

• Farthållare 
• Skidläge

VIKT 
Torrvikt 767 lb/348 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

KAPACITET 
Sittplatser   

Viktkapacitet 600 lb/272 kg 

Bränslekapacitet 15,9 US gal/60 l

Handskfack 2,3 US gal/8,8 l

Främre förvaringslåda 38 US gal/144 l

Lagringskapacitet – Total 40,3 US gal/152,8 l

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 130,6 tum/331,8 cm

Bredd 49,2 tum/125 cm

Längd 44,8 tum/113,7 cm

SKROV  
Typ GTI™-skrov 

Material Polytec™ Gen 2

FLER EGENSKAPER
• ErgolockTM tvådelat touringsäte 
• Sätesrem
• VTS™ – variabelt trimsystem
• RF D.E.S.S.™-nyckel
• LinQ-fästsystem

• Vidvinkelspeglar
• Handtag med stöd för handflatan
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform
• Dragkrok

*Elektronisk broms, neutral och back. 

2023 TOW SPORTS

WAKETM 170
Gjord för att få ut det mesta  
av kölvattnet.

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 1630 ACETM – 170
• GTITM-skrov
• iBR® – intelligent broms- och backsystem
• Stor främre förvaring
• Vattentätt telefonfack
• Ombordstigningsstege
• Wake-paket: LinQ® indragningsbar skidstång, 

hastighetsbaserat skidläge, borttagbart 
wakeboardfäste, Wake-grafik

 Neo Mint

Wake™ 170
Gjord för att få ut  
det mesta av kölvattnet.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

WAKETM 170

Rotax® 1630 ACETM – 170 motor
Nya Rotax® 1630 ACE™ – 170 är den mest kraftfulla 
Rotax-motorn någonsin med naturligt sugsystem  
på en Sea-Doo®-vattenskoter.

Wakeboardfäste
För enklare transport av wakeboard.1

Skidläge
Fem förinställda accelerationsprofiler gör det  
enkelt att starta mjukt och hålla  
en jämn hastighet.

GTITM-skrov
Detta V-formade skrov ger en stabil, njutbar 
tur i varierande sjöförhållanden. Säker, pålitlig 
manövrering men otroligt lekfull att köra när du 
så önskar. 

Indragningsbar skidstång från LinQ
En snabbmonterad skidstång som dras in och är 
ur vägen när den inte används. Med handtag för 
observatören och förvaring för linan.

1 Wakeboard och lina ingår inte. Wake PRO 230 på bilden.

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

Insugssystem Kompressormatad med extern laddkylare

Cylindervolym 1 630 cc

Kylning Slutet kylsystem (CLCS)

Backningssystem Elektroniskt iBR®*

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control)

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare Stor 7,8 tums LCD-panoramadisplay

Huvudfunktioner 

• BRP Connect
• Musik 
• Väder
• Bluetooth† 

anslutningsmöjlighet
• Hastighetsmätare
• Varvtal

• Klocka
• VTSTM

• Bränsleförbrukning
• Bränsleautonomi
• Vattentemperatur
• Timräknare

iTC-systemläge
• Sportläge 
• ECO®-läge 
• Låghastighetsläge 

• Farthållare 
• Skidläge

VIKT 
Torrvikt 816 lb/370 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

KAPACITET 
Sittplatser   

Viktkapacitet 600 lb/272 kg 

Bränslekapacitet 18,5 US gal/70 l

Handskfack 0,8 US gal/2,9 l

Främre förvaringslåda 25,3 US gal/96 l

Lagringskapacitet – Total 26,1 US gal/98,9 l

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 135,9 tum/345,1 cm 

Bredd 49,4 tum/125,5 cm (utan fäste)

Längd 44,8 tum/114 cm

SKROV  
Typ ST3-skrov™

Material Glasfiber

FLER EGENSKAPER
• ErgolockTM tvådelat säte 
• Sätesrem
• VTS™ – variabelt trimsystem
• RF D.E.S.S.™-nyckel**
• LinQ-fästsystem
• Vidvinkelspeglar

• Handtag med stöd för handflatan
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform med matta
• Justerbart styre
• Dragögla för vattenskidåkning

*Elektronisk broms, neutral och back.  
**Eventuellt inte tillgänglig vid köptillfället. Kontrollera med återförsäljaren.  

2023 TOW SPORTS

 Neo Mint

WAKETM PRO 230
Stabilitet, kraft och musik  
för att dra som ett proffs. 

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 1630 ACETM – 230
• ST3-skrovTM

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

• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• iBR® – intelligent broms- och backsystem
• Vattentätt telefonfack
• Främre förvaring med direktåtkomst
• Ombordstigningsstege
• Wake-paket: LinQ® indragningsbar skidstång, 

hastighetsbaserat skidläge, borttagbart 
wakeboardfäste, Wake-grafik

Wake™ Pro 230
Stabilitet, kraft och musik  
för att dra som ett proffs. 
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

ROTAX® 1630 ACE™ – 230 motor
Denna kraftfulla motor har kompressormatning 
och en extern laddkylare som standard. Den är 
optimerad för reguljärt bränsle, vilket reducerar 
bränslekostnaderna.

Wakeboardfäste
För praktisk förvaring och transport av en 
wakeboard.1

7,8 tums bred fullfärgsdisplay
Fullfärgsdisplay med överlägsen visibilitet 
och en ny nivå av funktion. Bluetooth- och 
smarttelefonintegrering ger tillgång till musik, 
väder, navigering och mer. 

ST3-skrov™
Ett innovativt skrov som sätter riktmärket 
för körning i grov sjö, stabilitet och offshore-
prestanda.

Indragningsbar skidstång från LinQ
En snabbmonterad skidstång som dras in och är 
ur vägen när den inte används. Med handtag för 
observatören och förvaring för linan.

BRP Audio premiumljudsystem
Branschens första tillverkarinstallerade, fullt 
vattentäta Bluetooth†-ljudsystem.

WAKETM PRO 230

1 Wakeboard och lina ingår inte.

Wake™ 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 broms, neutral och back. 

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 1630 ACETM – 130
• ST3-skrovTM

• iBR® – intelligent broms- och backsystem (tillval)
• LinQ®-fästsystem
• 70 l (18,5 US gal) bränsletankskapacitet
• Ombordstigningsstege
• Främre förvaring med direktåtkomst
• Vattentätt telefonfack
• Förstärkta komponenter: elkablage, handtag, 

säte, slitring, drivaxel och impeller
 Vit & Reef Blue

GTXTM PRO 130
Uthyrningsmodell.

KAPACITET 
Sittplatser   

Viktkapacitet 600 lb/272 kg 

Bränslekapacitet 18,5 US gal/70 l 

Handskfack 0,8 US gal/2,9 l 

Främre förvaringslåda 25,3 US gal/96 l 

Lagringskapacitet – Total 26,1 US gal/98,9 l 

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 135,9 tum/345,1 cm 

Bredd 49,4 tum/125,5 cm

Längd 44,8 tum/114 cm

SKROV  
Typ ST3-skrov™ 

Material Glasfiber 

FLER EGENSKAPER
• Extra robust säte i värmeformad 

vinyl
• Sätesrem
• RF D.E.S.S.™-nyckel
• Vidvinkelspeglar

• Handtag med stöd för handflatan 
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform med matta
• Justerbart styre
• Dragkrok

ROTAX®-MOTOR  1630 ACE™ – 130

Insugssystem Naturlig aspiration

Cylindervolym 1 630 cc 

Kylning Slutet kylsystem (CLCS) 

Backningssystem Elektroniskt iBR® (tillval) 

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare 4,5 tums digital display

Huvudfunktioner • Hastighetsmätare 
• Varvtal 

• Timräknare

iTC-systemläge • Sportläge • ECO®-läge

VIKT 
Torrvikt 805 lb/365 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 6 månader för vattenskotern. 

2023 TOURING

GTX™ Pro 130
Uthyrningsmodell.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

 GTXTM PRO 130

ROTAX® 1630 ACE™ – 130 motor
Kraftfulla och pålitliga 1630 ACE™ – 130 med 
naturligt sugsystem handlar helt om nöje och 
acceleration samtidigt som den ger utmärkt 
bränsleekonomi.1

iBR® – intelligent broms- och backsystem 
(tillval)
iBR, som är exklusivt för Sea-Doo® bromsar 
vattenskotern snabbare och ger bättre kontroll 
och manövrering i låg hastighet och vid backning.

Förstärkta komponenter
Förstärkt slitring, elkablage, säten, handtag, 
drivaxel och impeller utformade för att hålla 
längre. 

ST3-skrov™
Stabil och förutsägbar för mångsidig, säker 
och jämn körning i medelsvåra och svåra 
sjöförhållanden.

Stege
För lättare och snabbare ombordstigning från 
vattnet.

ECO®-läge
Denna exklusiva Sea-Doo®-funktion optimerar 
effekten för upp till 46 % förbättrad 
bränsleekonomi.

1 Den faktiska motorn kan skilja sig från bilden.

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.

20 Enhetsspecifikationer Enhetsspecifikationer 21  



*Elektronisk broms, neutral och back.
**Eventuellt inte tillgänglig vid köptillfället. Kontrollera med återförsäljaren. 

GTXTM 170/230
Komfort, kontroll och kraft 
är alltid inne.

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 1630 ACETM – 170/230    
• ST3-skrovTM  
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem (tillval 

170 och 230)
• BRP Audio premiumljudsystem (tillval på 230)
• iBR® – intelligent broms- och backsystem
• VTS™ – variabelt trimsystem
• LinQ®-fästsystem
• Ombordstigningsstege
• Främre förvaring med direktåtkomst
• Vattentätt telefonfack

2023 TOURING

  Eclipse Black & Orange Crush 

KAPACITET 
Sittplatser   

Viktkapacitet 600 lb/272 kg 

Bränslekapacitet 18,5 US gal/70 l 

Handskfack 0,8 US gal/2,9 l 

Främre förvaringslåda 25,3 US gal/96 l 

Lagringskapacitet – Total 26,1 US gal/98,9 l 

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 135,9 tum/345,1 cm 

Bredd 49,4 tum/125,5 cm

Längd 44,8 tum/113,8 cm

SKROV  
Typ ST3-skrov™ 

Material Glasfiber 

FLER EGENSKAPER
• ErgolockTM tvådelad-säte med 

trappformad design
• Sätesrem
• RF D.E.S.S.™-nyckel**
• Vidvinkelspeglar

• Handtag med stöd för handflatan
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform
• Justerbart styre
• Dragögla för vattenskidåkning

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

Modell  GTX† 170 GTX† 230

Insugssystem Naturlig 
aspiration 

Kompressormatad med extern 
laddkylare

Cylindervolym 1 630 cc 

Kylning Slutet kylsystem (CLCS) 

Backningssystem Elektroniskt iBR®*

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare 7,6 tums bred digital display

Huvudfunktioner 

• Hastighetsmätare
• Varvtal
• Klocka
• VTSTM

• Bränsleförbrukning
• Bränsleautonomi
• Timräknare

iTC-systemläge • Sportläge
• ECO®-läge

• Låghastighetsläge
• Farthållare

VIKT 
Torrvikt 776 lb/352 kg 809 lb/367 kg 829 lb/376 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

GTX™ 170/230
Komfort, kontroll och kraft  
med stil. 
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1 Större främre förvaringsfackavdelare ingår inte.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

GTXTM 170/230 

Främre förvaring med direktåtkomst
Stor främre förvaring, fullt tillgänglig från sittande 
ställning.1

iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem 
(tillval) 
Ett innovativt system, branschens första, som gör 
att du kan lösgöra pumpen från alger och skräp 
med intuitiva kontroller från styret. 

ST3-skrov™
Ett innovativt skrov som sätter riktmärket 
för körning i grov sjö, stabilitet och offshore-
prestanda.

Badplattform med inbyggt LinQ-system
Exklusivt snabbmonteringssystem på branschens 
största badplattform gör det lätt att installera 
förvaringstillbehör.

BRP Audio premiumljudsystem  
(tillval på 230)  
Branschens första tillverkarinstallerade verkligt 
vattentäta Bluetooth‡-ljudsystem.

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 broms, neutral och back.  
**Eventuellt inte tillgänglig vid köptillfället. Kontrollera med återförsäljaren. 

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 1630 ACETM – 300
• ST3-skrov™
• Tech-paket: BRP Audio premiumljudsystem, 

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

förvaringsfackavdelare, knäskydd, exklusiv 
färgsättning med mera.

 NYHET Blue Abyss

 Premium Metallic Sage

GTXTM LIMITED 300
Standarden för förstklassig 
touringprestanda.

KAPACITET 
Sittplatser   
Viktkapacitet 600 lb/272 kg 
Bränslekapacitet 18,5 US gal/70 l 
Handskfack 0,8 US gal/2,9 l 
Främre förvaringslåda 25,3 US gal/96 l 
Lagringskapacitet – Total 26,1 US gal/98,9 l 

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 135,9 tum/345,1 cm 
Bredd 49,4 tum/125,5 cm
Längd 44,8 tum/114 cm

SKROV  
Typ ST3-skrov™ 
Material Glasfiber 

FLER EGENSKAPER
• ErgolockTM tvådelad-säte 

med trappformad design
• Sätesrem
• iBR – intelligent broms- och 

backsystem
• VTS™ – variabelt trimsystem
• Ombordstigningsstege
• RF D.E.S.S.™-nyckel**
• Vattentätt telefonfack

• LinQ®-fästsystem
• Knäskydd
• Vidvinkelspeglar
• Handtag med stöd för handflatan
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform
• Justerbart styre
• Dragögla för vattenskidåkning

ROTAX®-MOTOR  1630 ACE™ – 300
Modell GTX 300
Insugssystem Kompressormatad med extern laddkylare 
Cylindervolym 1 630 cc 
Kylning Slutet kylsystem (CLCS) 
Backningssystem Elektroniskt iBR®* 
Bränsletyp 98 oktan
Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 
Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare Stor 7,8 tums LCD-panoramadisplay

Huvudfunktioner 

• BRP Connect
• Musik 
• Väder
• Bluetooth† 

anslutningsmöjlighet
• Hastighetsmätare
• Varvtal

• Klocka
• VTSTM 
• Bränsleförbrukning
• Bränsleautonomi
• Vattentemperatur
• Hastighetsstatistik
• Timräknare

iTC-systemläge • Sportläge
• ECO®-läge

• Låghastighetsläge
• Farthållare

VIKT 
Torrvikt 849 lb/385 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

2023 TOURING

GTX™ Limited 300
Standarden för förstklassig 
touringprestanda.
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ROTAX® 1630 ACE™ – 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.

BRP Audio premiumljudsystem
Branschens första tillverkarinstallerade helt 
vattentäta Bluetooth‡-ljudsystem.

ST3-skrov™
Ett innovativt skrov som sätter riktmärket 
för körning i grov sjö, stabilitet och offshore-
prestanda.

Limited-paket
USB-port, kapell för vattenskoter, 
förvaringsfackavdelare, knäskydd, exklusiv 
färgsättning med mera.

7,8 tums bred fullfärgsdisplay
Fullfärgsdisplay med överlägsen visibilitet 
och en ny nivå av funktion. Bluetooth- och 
smarttelefonintegrering ger tillgång till musik, 
väder, navigering och mer.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

GTXTM LIMITED 300

iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem  
Ett innovativt system, branschens första, som gör 
att du kan lösgöra pumpen från alger och skräp 
med intuitiva kontroller från styret. 

GTX™ Limited 300
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*Elektronisk broms, neutral och back.
**Eventuellt inte tillgänglig vid köptillfället. Kontrollera med återförsäljaren. 

FISHPROTM SCOUT 130
Tillgänglig, mångsidig och för allroundnöje.

VIKTIGA EGENSKAPER
• ROTAX® 1630 ACE™ – 130
• GTI™-skrov
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• Garmin† 6 tums GPS och fish finder
• Trollingläge (låghastighetsläge)
• 3 fiskespöhållare
• LinQ® kylbox för fiske (51 l/13,5 US gal)
• 2 LinQ främre stöd
• Mugghållare
• Främre lockförvaring  White & Gulfstream Blue

KAPACITET 
Sittplatser   

Viktkapacitet 600 lb/272 kg

Bränslekapacitet 15,9 US gal/60 l 

Handskfack 2,3 US gal/8,8 l

Främre förvaringslåda 38 US gal/144 l 

LinQ kylbox för fiske 13,5 US gal/51 l 

Lagringskapacitet – Total 42,5 US gal/160,8 l

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 130,6 tum/331,8 cm

Bredd 49,2 tum/125 cm

Längd 46,1 tum/117 cm

SKROV  
Typ GTI™-skrov

Material Polytec™ Gen 2

FLER EGENSKAPER
• Sätesrem
• iBR – intelligent broms- och 

backsystem
• VTS™ (variabelt trimsystem)
• Ombordstigningsstege
• RF D.E.S.S.™-nyckel**
• Vattentätt telefonfack
• LinQ-fästsystem

• Vidvinkelspeglar 
• Handtag med stöd för handflatan
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform
• Dragkrok

ROTAX®-MOTOR  1630 ACE™ – 130

Insugssystem Naturlig aspiration

Cylindervolym 1 630 cc

Kylning Slutet kylsystem (CLCS)

Backningssystem Elektroniskt iBR®* 

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control)

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare 4,5 tums digital display

Huvudfunktioner 

• Hastighetsmätare
• Varvtal
• Klocka
• VTSTM display

• Bränsleautonomi
• Vattentemperatur
• Timräknare

iTC-systemläge
• Sportläge
• ECO®-läge

• Trollingläge  
(låghastighetsläge)

• Farthållare

VIKT 
Torrvikt 783 lb/355 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

2023 SPORT FISHING

FishPro™ Scout 130
Tillgänglig, mångsidig  
och för allroundnöje.
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ROTAX® 1630 ACE™ – 130 motor
Kraftfulla och pålitliga 1630 ACETM – 130 med 
naturligt sugsystem handlar helt om nöje och 
acceleration samtidigt som den ger utmärkt 
bränsleekonomi.

Bänksäte för fiske
Utformat för enklare förflyttning framåt-bakåt och 
från sida till sida.

LinQ kylbox för fiske + spöhållare
En rymlig kylbox för fiske, snabb och enkel att 
montera och komma åt, utrustad med ett antal 
praktiska funktioner.

Trollingläge
Möjliggör exakt kontroll av hastigheten. Välj en av 
flera förinställningar och justera efter behov.

Garmin† 6 tums GPS och Fish Finder
Ett system för navigering, sjökortsplottning och 
fisksökning i toppklass med skrovmonterad givare 
och CHIRP-ekolod i mellanbandet. Inkluderar token 
för tillgång till kostnadsfria regionala kartor. 

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

FISHPROTM SCOUT 130

GTI™-skrov
Detta V-formade skrov ger en stabil, njutbar 
tur i varierande sjöförhållanden. Säker, pålitlig 
manövrering men otroligt lekfull att köra när du 
så önskar. 

FishPro™ Scout 130
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*Elektronisk broms, neutral och back.

FISHPROTM SPORT 170
Den ursprungliga revolutionen Se sportfiske 
i ett nytt perspektiv.

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 1630 ACETM – 170
• ST3-skrov™
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• Garmin† 6 tums GPS och fish finder
• BRP Audio premiumljudsystem (tillval)
• 5 fiskespöhållare
• Bakre däckförlängning med LinQ®

• LinQ kylbox för fiske (51 l/13,5 US gal)
• Vinklade fotstöd längs relingen
• Främre förvaring med lockavdelare och direktåtkomst  White & Gulfstream Blue

KAPACITET 
Sittplatser   

Viktkapacitet 600 lb/272 kg

Bakre plattformskapacitet 
(utan passagerare) 221 lb/100 kg

Bränslekapacitet 18,5 US gal/70 l

Handskfack 0,8 US gal/2,9 l

Främre förvaringslåda 25,3 US gal/96 l

LinQ kylbox för fiske 13,5 US gal/51 l 

Lagringskapacitet – Total 39,6 US gal/149,9 l

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 146,8 tum/373 cm

Bredd 49,4 tum/125 cm

Längd 45,3 tum/115 cm

SKROV  
Typ ST3-skrov™

Material Glasfiber

FLER EGENSKAPER
• Ergolock™ tvådelat fiskesäte
• Sätesrem
• iBR – intelligent broms- och 

backsystem
• VTS™ (variabelt trimsystem)
• Ombordstigningsstege
• RF D.E.S.S.™-nyckel
• Vattentätt telefonfack
• Vidvinkelspeglar

• Handtag med stöd för handflatan
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform
• 2 LinQ främre stöd
• Mugghållare
• USB-port
• Justerbart styre
• Dragögla för vattenskidåkning

ROTAX®-MOTOR  1630 ACE™ – 170

Insugssystem Naturlig aspiration 

Cylindervolym 1 630 cc

Kylning Slutet kylsystem (CLCS)

Backningssystem Elektroniskt iBR®*

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare 7,6 tum bred digital display

Huvudfunktioner 

• Hastighetsmätare
• Varvtal
• Klocka
• VTSTM

• Bränsleförbrukning 
(tillv. m. ljud)

• Bränsleautonomi
• Vattentemperatur
• Hastighetsstatistik  

(tillval m. ljud)
• Timräknare

iTC-systemläge
• Sportläge
• ECO®-läge

• Trollingläge  
(låghastighetsläge)

• Farthållare

VIKT 
Torrvikt 852 lb/386 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

2023 SPORT FISHING

FishPro™ Sport 170
Den ursprungliga revolutionen.  
Se sportfiske i ett nytt perspektiv.
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Bakre däckförlängning med LinQ
Lägger till 30 cm (11,5 tums) baktill på 
vattenskotern för att öka ombordutrymmet, 
lagringskapaciteten och stabiliteten. Två LinQ-
fästpunkter ingår.  

iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
Ett innovativt system, branschens första, som gör 
att du kan lösgöra pumpen från alger och skräp 
med intuitiva kontroller från styret. 

Vinklade fotstöd längs relingen
Ger en ergonomisk och säker ställning när du 
fiskar i sidled. 

Garmin† 6 tum GPS och Fish Finder
Ett system för navigering, sjökortsplottning och 
fisksökning i toppklass med skrovmonterad givare 
och CHIRP-ekolod i mellanbandet. Inkluderar token 
för tillgång till kostnadsfria regionala kartor. 

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

FISHPROTM SPORT 170

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.

ST3-skrovTM

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

FishPro™ Sport 170
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*Elektronisk broms, neutral och back. 
**Eventuellt inte tillgänglig vid köptillfället. Kontrollera med återförsäljaren. 

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 1630 ACETM – 170
• ST3-skrovTM

• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• Garmin† GPS och fish finder med 7 tums pekskärm
• Avancerat batterisystem
• Modulärt vridbart säte
• Bakre däckförlängning med LinQ
• Snabbansluten fisksump
• LinQ kylbox för fiske (51 l/13,5 US gal)
• Ankringssystem
• Tech-paket: BRP Audio premiumljudsystem,  

7,8 tums fullfärgsdisplay och USB-port

2023 SPORT FISHING

 Shark Grey och Orange Crush

KAPACITET 
Sittplatser   

Viktkapacitet 600 lb/272 kg

Bakre plattformskapacitet 
(utan passagerare) 221 lb/100 kg

Bränslekapacitet 18,5 US gal/70 l

Handskfack 0,8 US gal/2,9 l

Främre förvaringslåda 25,3 US gal/96 l

LinQ kylbox för fiske 13,5 US gal/51 l 

Lagringskapacitet – Total 39,6 US gal/149,9 l

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 146,8 tum/373 cm

Bredd 49,4 tum/125 cm

Höjd (utan piedestalstol 
installerad) 45,3 tum/115 cm

SKROV  
Typ ST3-skrov™

Material Glasfiber

FLER EGENSKAPER
• Sätesrem
• iBR – intelligent broms- och backsystem
• VTS™ – variabelt trimsystem
• Ombordstigningsstege
• RF D.E.S.S.™-nyckel**
• Främre förvaring med direktåtkomst
• Förvaringsfackavdelare
• Vattentätt telefonfack
• Två par LinQ-fästpunkter
• Vidvinkelspeglar

• Handtag med stöd för handflatan
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform
• 5 fiskespöhållare
• Vinklade fotstöd längs relingen
• 2 LinQ främre stöd
• Mugghållare
• USB-port
• Justerbart styre
• Dragögla för vattenskidåkning

ROTAX®-MOTOR  1630 ACE™ – 170

Insugssystem Naturlig aspiration 

Cylindervolym 1 630 cc

Kylning Slutet kylsystem (CLCS)

Backningssystem Elektroniskt iBR®*

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare Stor 7,8 tums LCD-panoramadisplay

Huvudfunktioner 

• BRP Connect
• Musik
• Väder
• Bluetooth† 

-anslutning
• Hastighetsmätare
• Varvtal

• Klocka
• VTSTM

• Bränsleförbrukning 
• Bränsleautonomi
• Vattentemperatur
• Hastighetsstatistik
• Timräknare

iTC-systemläge
• Sportläge
• ECO®-läge

• Trollingläge  
(låghastighetsläge)

• Farthållare

VIKT 
Torrvikt 898 lb/407 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

FISHPROTM TROPHY 170
Den mest avancerade vattenskotern för  
sportfiske som finns.

FishPro™ Trophy 170
Den mest avancerade  
vattenskotern för sportfiske  
som finns på vattnet.
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Snabbansluten sump
Gör om LinQ-kylboxen för fiske till en fisksump 
på sekunder. En inbyggd pump matar konstant in 
färskvatten i behållaren vilket håller fångst eller 
bete vid liv hela dagen.  

Garmin† 7 tums pekskärm med GPS och 
Fishfinder
Garmin fish-finder med 7 tums pekskärm och GPS 
har en skrovmonterad givare och CHIRP-ekolod 
i mellanbandet. Inkluderar token för tillgång till 
kostnadsfria regionala kartor.

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

7,8 tums bred fullfärgsdisplay
Fullfärgsdisplay med överlägsen visibilitet och en 
ny nivå av funktion. Integrering med Bluetooth-† 
och mobilappar ger tillgång till musik, väder, 
navigering och mer. 

Modulärt vridbart säte
Installeras på sekunder för en helt ny upplevelse. 
Både piedestalen och ryggstödet stuvas undan när 
de inte används.  

FISHPROTM TROPHY 170

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.

ST3-skrovTM

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

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

Insugssystem Kompressormatad med extern laddkylare

Cylindervolym 1 630 cc

Kylning Slutet kylsystem (CLCS)

Backningssystem Elektroniskt iBR®*

Bränsletyp 95 oktan

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control)

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare 4,5 tums digital display

Huvudfunktioner 
• Hastighetsmätare
• Varvtal
• Klocka

• VTSTM

• Bränsleautonomi
• Timräknare

iTC-systemläge • Sportläge 
• ECO®-läge 

• Låghastighetsläge 
• Farthållare 

VIKT 
Torrvikt 774 lb/351 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

*Elektronisk broms, neutral och back.

GTRTM 230
Tillgänglig kraft  
och prestanda.

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 1630 ACETM – 230                  
• GTITM-skrov
• BRP Audio premiumljudsystem (tillval)
• Variabelt trimsystem (VTSTM) 
• Stor främre förvaring
• Vattentätt telefonfack
• LinQ®-fästsystem

 Millennium Yellow

2023 PERFORMANCE

KAPACITET 
Sittplatser   

Viktkapacitet 600 lb/272 kg

Bränslekapacitet 15,9 US gal/60 l

Handskfack 2,3 US gal/8,8 l

Främre förvaringslåda 40,2 US gal/152 l

Lagringskapacitet – Total 42,5 US gal/160,8 l

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 130,6 tum/331,8 cm

Bredd 49,2 tum/125 cm

Längd 44,8 tum/113,7 cm

SKROV  
Typ GTI™-skrov

Material Polytec™ Gen 2

FLER EGENSKAPER
• ErgolockTM tvådelat touringsäte
• Sätesrem
• iBR – intelligent broms- och 

backsystem
• RF D.E.S.S.™-nyckel
• Vidvinkelspeglar

• Handtag med stöd för handflatan
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform
• Dragkrok

GTR™ 230
Tillgänglig kraft  
och prestanda.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

ROTAX® 1630 ACE™ – 230 motor
Denna kraftfulla motor har kompressormatning 
och en extern laddkylare som standard. Den är 
optimerad för reguljärt bränsle, vilket reducerar 
bränslekostnaderna.

Badplattform med inbyggt LinQ-system
Exklusivt snabbmonteringssystem på en 
stor badplattform gör det lätt att installera 
förvaringstillbehör.

BRP Audio premiumljudsystem (tillval)
Branschens första tillverkarinstallerade fullt 
vattentäta Bluetooth‡-ljudsystem.

GTITM-skrov
Detta V-formade skrov ger en stabil, njutbar 
tur i varierande sjöförhållanden. Säker, pålitlig 
manövrering men otroligt lekfull att köra när du 
så önskar.

Stor främre förvaring
Tack vare ett tätt förvaringsutrymme på hela 
150 liter (40 US gal) kan åkarna förvara sina 
ägodelar säkert under turen.        

VTS™ (variabelt trimsystem)
Ger styraktiverade inställningar så att förare lätt 
kan hitta den perfekta trimningen för varierande 
förhållanden.

GTRTM 230

GTR™ 230
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*Elektronisk broms, neutral och back.

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

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

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

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

NYHET – EXKLUSIV UTGÅVA

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

2023 PERFORMANCE

 NYHET Racing Green

KAPACITET 
Sittplatser   
Viktkapacitet 400 lb/182 kg
Bränslekapacitet 18,5 US gal/70 l
Handskfack 2,56 US gal/9,7 l
Främre förvaringslåda 37,78 US gal/143 l
Lagringskapacitet – Total 40,6 US gal/153,7 l

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 130,6 tum/331,8 cm
Bredd 49,2 tum/125 cm
Längd 44 tum/111 cm

SKROV  
Typ T3-R-skrov™
Material Glasfiber

FLER EGENSKAPER
• iBR – intelligent broms- och 

backsystem
• Utökat VTS™ (variabelt trimsystem)
• RF D.E.S.S.™-nyckel
• Vattentätt telefonfack
• LinQ®-fästsystem

• Vidvinkelspeglar
• Runda handtag
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform
• Dragögla för vattenskidåkning

ROTAX®-MOTOR  1630 ACE™ – 300
Insugssystem Kompressormatad med extern laddkylare 
Cylindervolym 1 630 cc
Kylning Slutet kylsystem (CLCS) 
Backningssystem Elektroniskt iBR®* 
Bränsletyp 98 oktan
Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 
Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 
Typ av mätare Stor 7,8 tums LCD-panoramadisplay

Huvudfunktioner 

• BRP Connect
• Musik
• Väder
• Bluetooth- 

anslutning
• Hastighetsmätare 
• Varvtal 

• Klocka 
• VTSTM

• Bränsleförbrukning 
• Bränsleautonomi
• Hastighetsstatistik
• Timräknare

iTC-systemläge
• Sportläge
• ECO®-läge
• Låghastighetsläge

• Farthållare
• Startkontroll 

VIKT 
Torrvikt 780 lb/354 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

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

NYHET – EXKLUSIV UTGÅVA
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

RXP®-X® RS APEX 300

Rotax® 1630 ACE™ – 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-skrov™
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 
rattstång
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 rattstången 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
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*Elektronisk broms, neutral och back.

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 1630 ACETM – 300 motor
• T3-RTM-skrov
• Startkontroll
• ErgolockTM R racingsäte
• Lågt tävlingsstyre
• Dubbelvinklade fotstöd
• X-sponsoner
• Tech-paket: BRP Audio premiumljudsystem 

och 7,8 tums fullfärgsdisplay (tillval)

RXP®-X® RS 300
Tävlingsklar prestandavattenskoter,  
nyomvandlad.

2023 PERFORMANCE

 Premium Triple Black

KAPACITET 
Sittplatser   

Viktkapacitet 400 lb/182 kg

Bränslekapacitet 18,5 US gal/70 l

Handskfack 2,56 US gal/9,7 l

Främre förvaringslåda 37,78 US gal/143 l

Lagringskapacitet – Total 40,6 US gal/153,7 l

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 130,6 tum/331,8 cm

Bredd 49,2 tum/125 cm

Längd 44 tum/111 cm

SKROV  
Typ T3-R-skrov™

Material Glasfiber

FLER EGENSKAPER
• iBR – intelligent broms- och 

backsystem
• Utökat VTS™ (variabelt trimsystem)
• RF D.E.S.S.™-nyckel
• Vattentätt telefonfack
• LinQ®-fästsystem

• Vidvinkelspeglar
• Runda handtag
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform
• Dragögla för vattenskidåkning

ROTAX®-MOTOR  1630 ACE™ – 300

Insugssystem Kompressormatad med extern laddkylare 

Cylindervolym 1 630 cc

Kylning Slutet kylsystem (CLCS) 

Backningssystem Elektroniskt iBR®* 

Bränsletyp 98 oktan 

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 

Typ av mätare Stor 7,8 tums LCD-panoramadisplay (m. ljud)
7,6 tums digital display (utan ljud)

Huvudfunktioner 

• BRP Connect (tillv.)
• Musik (tillv.)
• Väder (tillv.)
• Bluetooth- 

anslutning (tillv.)
• Hastighetsmätare 
• Varvtal 

• Klocka 
• VTSTM

• Bränsleförbrukning  
(tillv. m. ljud)

• Bränsleautonomi
• Hastighetsstatistik
• Timräknare

iTC-systemläge
• Sportläge
• ECO®-läge
• Låghastighetsläge

• Farthållare
• Startkontroll 

VIKT 
Torrvikt 780 lb/354 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

 Millennium Yellow

RXP®-X® RS 300
Tävlingsfärdig 
prestandavattenskoter, förnyad.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

RXP®-X® RS 300

Rotax® 1630 ACE™ – 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.

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

BRP Audio premiumljudsystem (tillval)
Branschens första tillverkarinstallerade fullt 
vattentäta Bluetooth‡-ljudsystem.

7,8 tums bred fullfärgsdisplay (tillval)
Fullfärgsdisplay med överlägsen visibilitet 
och en ny nivå av funktion. Bluetooth- och 
smarttelefonintegrering ger tillgång till musik, 
väder, navigering och mer.

Stor främre förvaring
Tack vare ett tätt förvaringsutrymme på hela 
144 liter (38 US gal) kan åkarna förvara sina 
ägodelar säkert under turen.

RXP®-X® RS 300
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 Premium Triple Black

*Elektronisk broms, neutral och back. 

VIKTIGA EGENSKAPER
• Rotax® 1630 ACE™ – 300 motor
• ST3-skrov™
• Startkontroll
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• Ergolock tvådelat racingsäte
• Justerbart styre
• Fullängds vinklade fotstöd
• X-sponsoner
• Tech-paket (tillval): BRP Audio 

premiumljudsystem och USB-port

2023 PERFORMANCE

 Millennium Yellow

ROTAX®-MOTOR  1630 ACE™ – 300

Insugssystem Kompressormatad med extern laddkylare 

Cylindervolym 1 630 cc

Kylning Slutet kylsystem (CLCS) 

Backningssystem Elektroniskt iBR®* 

Bränsletyp 95 oktan 

Gassystem iTCTM (Intelligent Throttle Control) 

Avgassystem D-Sea-BeITM-system

MÄTARE 

Typ av mätare 
Stor 7,8 tums LCD-panoramadisplay
tillval (m. ljud)
7,6 tums digital display (utan ljud)

Huvudfunktioner 

• BRP Connect
• Musik
• Väder
• Bluetooth-anslutning
• Hastighetsmätare 
• Varvtal 

• Klocka 
• VTSTM

• Bränsleförbrukning 
• Bränsleautonomi
• Hastighetsstatistik
• Timräknare

iTC-systemläge
• Sportläge
• ECO®-läge
• Låghastighetsläge

• Farthållare
• Startkontroll 

VIKT 
Torrvikt 829 lb/376 kg

GARANTI 
BRP:s begränsade garanti gäller i 2 år för vattenskotern. 

RXT®-X® RS 300
Vattenskotern med  
ultimata offshore-prestanda.

KAPACITET 
Sittplatser   

Viktkapacitet 600 lb/272 kg

Bränslekapacitet 18,5 US gal/70 l

Handskfack  0,8 US gal/2,9 l

Främre förvaringslåda  25,3 US gal/96 l

Lagringskapacitet – Total 26,1 US gal/98,9 l

MÅTT 
Längd (mellan stötfångare) 135,9 tum/345,1 cm 

Bredd 49,4 tum/125,5 cm

Längd 45,2 tum/114,7 cm

SKROV  
Typ ST3-skrov™

Material Glasfiber

FLER EGENSKAPER
• Sätesrem
• iBR – intelligent broms- och 

backsystem
• Utökat VTS™ (variabelt trimsystem)
• RF D.E.S.S.™-nyckel
• Vattentätt telefonfack
• LinQ®-fästsystem

• Knäskydd
• Vidvinkelspeglar
• Handtag med stöd för handflatan
• Mattor i fotutrymme
• Stor badplattform
• Dragögla för vattenskidåkning

RXT®-X® RS 300
Vattenskotern med ultimata 
offshore-prestanda.
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©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM 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. 

VIKTIGASTE FUNKTIONER

RXT®-X® RS 300

ROTAX® 1630 ACE™ – 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.

7,8 tums bred fullfärgsdisplay
Fullfärgsdisplay med överlägsen visibilitet 
och en ny nivå av funktion. Bluetooth-† och 
smarttelefonintegrering ger tillgång till musik, 
väder, navigering och mer. 

Ergolock™-system
Ett smalt säte med djupa knäskydd gör att föraren 
kan sitta naturligt och använda den nedre delen av 
kroppen för ökad kontroll.

iDF – Intelligent skräpfritt system 
Ett innovativt system, branschens första, som gör 
att du kan lösgöra pumpen från alger och skräp 
med intuitiva kontroller från styret. 

BRP Audio premiumljudsystem
Branschens första tillverkarinstallerade fullt 
vattentäta Bluetooth‡-ljudsystem.

ST3-skrov™
Ett innovativt skrov som sätter riktmärket 
för körning i grov sjö, stabilitet och offshore-
prestanda.

RXT®-X® RS 300
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ÄVENTYR REC LITE FRITID

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

Den ultimata 
vattenskotern för alla 

äventyr.
Unikt nöje. Lekfull trixare. Snygg, stabil och 

galet kul

Extra bekvämlighet 
och komfort för dagar 

med familjenöje.

MODELLER Explorer Pro® 170
Spark® 2up 
Rotax® 900 
ACETM – 60

Spark® 2up 
Rotax® 900 
ACETM – 90

Spark® 3up 
Rotax® 900 
ACETM – 90

Spark® TrixxTM 
2up

Spark® TrixxTM 
3up GTITM 130 GTITM SE 170

FÄRGER

NYHET Iceland Grey NYHET Manta Green & Vit

NYHET Manta Green 

Dazzling Blue

Vit & Reef Blue NYHET Ice Metal & Neon 
Mint

Nyckelfunktioner

• Rotax® 1630 ACE™ – 170
• ST3 Hull™
• Tech-paket: BRP 

premiumljudsystem, 7,8" 
fullfärgsdisplay och USB-
port (tillval)

• iDF – intelligent skräpfritt 
pumpsystem

• Garmin† 7" pekskärm GPS 
och Fishfinder

• Touringvindruta
• Robust främre stötfångare
• Justerbar styrhöjare
• Explorer touringsäte och 

knäskydd
• Fotstöd längs relingen
• LinQ® multilasträcke
• Bakre däckförlängning 

med ett extra LinQ-
fästsystem

• LinQ äventyrsväska

• Rotax® 900 ACE™ – 60/90
• Spark®-skrov  
• Lätt och lekfull plattform
• Kan tas på släp med de flesta 

medelstora bilar
• Upp till 3 passagerare
• Convenience Plus-paket (tillval 

endast till 90 hk-modeller): iBR® – 
intelligent broms- och backsystem, 
BRP Audio – portabelt ljudsystem 
(tillval endast med 3up), främre 
förvaringssats, bordningssteg, RF 
D.E.S.S.™-nyckel

• Rotax® 900 ACE™ – 90 
• Spark®-skrov 
• Lätt och lekfull plattform
• Kan tas på släp med de 

flesta medelstora bilar
• Upp till 3 passagerare
• TRIXX™-paket: BRP Audio 

portabelt ljudsystem 
(tillval), styre med 
justerbar styrhöjare, iBR® 
– intelligent broms- och 
backsystem, utökat VTS™ 
(variabelt trimsystem), 
vinklade fotstöd, exklusiv 
färgsättning

• Rotax® 1630 ACE™ – 130
• GTI™-skrov 
• iBR® – intelligent 

broms- och backsystem
• Stor badplattform med 

LinQ® fästsystem
• Ergolock™ tvådelat säte
• Stor främre förvaring
• Vattentätt telefonfack

• Rotax® 1630 ACE™ – 170
• GTI™-skrov 
• Tech-paket: BRP Audio 

premiumljudsystem och 
iDF – intelligent skräpfritt 
system (tillval)

• iBR® – intelligent 
broms- och backsystem

• Variabelt trimsystem 
(VTS™)

• Låghastighetsläge/
farthållare

• Ombordstigningsstege

Kapacitet

SITTPLATSER 3 2 2 3 2 3 3 3

VIKT 272 kg 160 kg 160 kg 205 kg 160 kg 205 kg 272 kg 272 kg

BRÄNSLE 70 L 30 L 30 L 60 L 60 L

FÖRVARING 
TOTALT 198,9 L 27 L 

(tillbehör) 27 L (tillval) 27 L (tillbehör) 152,8 L 152,8 L

Rotax-motor

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

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

INTAGS-
SYSTEM Naturlig aspiration Naturlig aspiration Naturlig aspiration Naturlig aspiration Naturlig aspiration

CYLINDERVOLYM 1 630 cc 899 cc 899 cc 1 630 cc 1 630 cc

BACKNINGS-
SYSTEM Elektroniskt iBR®

Manuell 
backnings-

sats 
(tillbehör)

Elektroniskt iBR® (tillval) Elektroniskt iBR® Elektroniskt iBR® Elektroniskt iBR®

BRÄNSLETYP 95 oktan 95 oktan 95 oktan 95 oktan 95 oktan

Jämförelsetabell
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DRAGSPORTER TOURING

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

Gjord för att få ut det 
mesta av kölvattnet.

Stabilitet, kraft och 
musik för att dra som 

ett proffs. 
Uthyrningsmodell. Komfort, kontroll och kraft 

med stil.

Standarden för 
förstklassig 

touringprestanda.

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

FÄRGER

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

NYHET Blue Abyss

Premium Metallic Sage

Nyckelfunktioner

• Rotax® 1630 ACE™ – 170
• GTI™-skrov
• Tech-paket: BRP Audio 

premiumljudsystem och 
iDF – intelligent skräpfritt 
system (tillval)

• iBR® – intelligent broms- 
och backsystem

• Stor främre förvaring
• Vattentätt telefonfack
• Ombordstigningsstege
• Wake-paket: LinQ® 

indragningsbar skidstång, 
hastighetsbaserat 
skidläge, borttagbart 
wakeboardfäste, Wake-
grafik

• Rotax® 1630 ACE™ – 230
• ST3 Hull™
• Tech-paket: BRP Audio 

premiumljudsystem, 
7,8" fullfärgsdisplay och 
USB-port

• iDF – intelligent skräpfritt 
pumpsystem

• iBR® – intelligent 
broms- och backsystem

• Vattentätt telefonfack
• Främre förvaring med 

direktåtkomst
• Ombordstigningsstege
• Wake-paket: LinQ® 

indragningsbar skidstång, 
hastighetsbaserat 
skidläge, borttagbart 
wakeboardfäste, Wake-
grafik

• Rotax® 1630 ACE™ – 130
• ST3 Hull™
• iBR® – intelligent broms- 

och backsystem (tillval)
• LinQ®-fästsystem
• 70 L bränsletankskapacitet
• Ombordstigningsstege
• Främre förvaring med 

direktåtkomst
• Vattentätt telefonfack
• Förstärkta komponenter: 

elkablage, handtag, säte, 
slitring, drivaxel och 
impeller

• Rotax® 1630 ACE™ – 170/230
• ST3 Hull™  
• iDF – intelligent skräpfritt 

pumpsystem (tillval på 230)
• BRP premiumljudsystem (tillval på 

230)
• iBR® – intelligent broms- och 

backsystem
• VTS™ – variabelt trimsystem
• LinQ®-fästsystem
• Ombordstigningsstege
• Främre förvaring med 

direktåtkomst
• Vattentätt telefonfack

• Rotax® 1630 ACE™ – 300
• ST3 Hull™
• Tech-paket: BRP Audio 

premiumljudsystem, 
7,8" fullfärgsdisplay och 
USB-port

• iDF – intelligent skräpfritt 
pumpsystem

• Främre förvaring med 
direktåtkomst

• Limited-paket: USB-port, 
kapell för vattenskoter, 
förvaringsfackavdelare, 
knäskydd, exklusiv 
färgsättning med mera

Kapacitet

SITTPLATSER 3 3 3 3 3

VIKT 272 kg 272 kg 272 kg 272 kg 272 kg

BRÄNSLE 60 L 70 L 70 L 70 L 70 L

FÖRVARING 
TOTALT 40,3 US gal/152,8 L 26,1 US gal/98,9 L 26,1 US gal/98,9 L 26,1 US gal/98,9 L 26,1 US gal/98,9 L

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

INTAGS-
SYSTEM Naturlig aspiration Kompressormatad med 

extern intercooler Naturlig aspiration Naturlig 
aspiration

Kompressor-
matad med 

extern 
intercooler

Kompressormatad med 
extern intercooler

CYLINDERVOLYM 1 630 cc 1 630 cc 1 630 cc 1 630 cc 1 630 cc

BACKNINGS-
SYSTEM Elektroniskt iBR® Elektroniskt iBR® Elektroniskt iBR®* (tillval) Elektroniskt iBR® Elektroniskt iBR®

BRÄNSLETYP 95 oktan 95 oktan 95 oktan 95 oktan 98 oktan
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Jämförelsetabell
SPORTFISKE PRESTANDA

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

Tillgänglig, 
mångsidig och 

för 
allroundnöje.

Den 
ursprungliga 

revolutionen. Se 
sportfiske i ett 

nytt perspektiv.

Den mest 
avancerade 

vattenskotern 
för sportfiske 
som finns på 

vattnet.

Tillgänglig kraft 
och prestanda.

Tävlingsfärdig 
prestanda-

vattenskoter, 
förnyad.

Den mest exklusiva 
högpresterande 

vattenskoter som 
finns.

Vattenskotern 
med ultimata 

offshore-
prestanda.

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

FÄRGER

Vit & Gulfstream Blue Vit & Gulfstream Blue Shark Grey & Orange 
Crush Millennium Yellow 

Premium Triple Black

Millennium Yellow

NYHET Racing Green 

Premium Triple Black

 Millennium Yellow

Nyckelfunktioner

• Rotax® 1630 ACE™ 
– 130

• GTI™-skrov
• iDF – intelligent 

skräpfritt 
pumpsystem

• Garmin† 6" GPS och 
Fishfinder

• Trollingläge 
(låghastighetsläge)

• 3 fiskespöhållare
• LinQ® kylbox för 

fiske (51 L)
• 2 LinQ främre stöd
• Mugghållare
• Främre 

lockförvaring

• Rotax® 1630 ACE™ 
– 170

• ST3 Hull™
• iDF – intelligent 

skräpfritt 
pumpsystem

• Garmin† 6" GPS och 
Fishfinder

• BRP Audio 
premiumljudsystem 
(tillval)

• 5 fiskespöhållare
• Bakre 

däckförlängning 
med LinQ®

• LinQ kylbox för 
fiske (51 L)

• Vinklade fotstöd 
längs relingen

• Främre förvaring 
med lockavdelare 
och direktåtkomst

• Rotax® 1630 ACE™ 
– 170

• ST3 Hull™
• iDF – intelligent 

skräpfritt 
pumpsystem

• Garmin† 7" 
pekskärm GPS och 
Fishfinder

• Avancerat 
batterisystem

• Modulärt vridbart 
säte

• Bakre 
däckförlängning 
med LinQ®

• Snabbansluten 
fisksump

• LinQ kylbox för 
fiske (51 L)

• Ankringssystem
• Tech-paket: BRP 

Audio premium-
ljudsystem, 7,8" 
fullfärgsdisplay och 
USB-port

• Rotax® 1630 ACE™ 
– 230

• GTI™-skrov
• BRP Audio 

premiumljudsystem 
(tillval)

• Variabelt 
trimsystem (VTS™) 

• Stor främre 
förvaring

• Vattentätt 
telefonfack

• LinQ®-fästsystem

• Rotax® 1630 ACE™ 
– 300 motor

• T3-RTM-skrov
• Startkontroll
• Ergolock™ R 

racingsäte
• Lågt tävlingsstyre
• Dubbelvinklade 

fotstöd
• X-sponsoner
• Tech-paket: 

BRP Audio 
premiumljudsystem 
och 7,8" 
fullfärgsdisplay 
(tillval)

• Finns endast tillgänglig 
via försäsongscertifikat 
under en begränsad tid

• Rotax® 1630 ACE™ – 300 
motor

• T3-R™-skrov
• Startkontroll
• Ergolock™ R racingsäte
• Hydraulisk styrdämpare 

och omdesignad 
styrkolonn

• Dubbelvinklade fotstöd
• X-sponsoner
• Tech-paket: BRP Audio 

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

• Rotax® 1630 ACE™ 
– 300 motor

• ST3 Hull™
• Startkontroll
• iDF – intelligent 

skräpfritt 
pumpsystem

• Ergolock tvådelat 
racingsäte

• Justerbart styre
• Fullängds vinklade 

fotstöd
• X-sponsoner
• Tech-paket: BRP 

Audio premium-
ljudsystem, 7,8" 
fullfärgsdisplay och 
USB-port

Kapacitet

SITTPLATSER 3 3 3 3 2 2 3
VIKT 600 lb/272 kg 600 lb/272 kg 600 lb/272 kg 600 lb/272 kg 400 lb/182 kg 400 lb/182 kg 600 lb/272 kg

BRÄNSLE 60 L 70 L 70 L 60 L 70 L 70 L 70 L
FÖRVARING 

TOTALT 42,5 US gal/160,8 L 39,6 US gal/149,9 L 39,6 US gal/149,9 L 42,5 US gal/160,8 L 40,6 US gal/153,7 L 40,6 US gal/153,7 L 26,1 US gal/98,9 L

Rotax-motor

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

INTAGS-
SYSTEM Naturlig aspiration Naturlig aspiration Naturlig aspiration

Kompressormatad 
med extern 

laddluftkylare

Kompressormatad 
med extern 

laddluftkylare

Kompressormatad med 
extern laddluftkylare

Kompressormatad 
med extern 

laddluftkylare
CYLINDERVOLYM 1 630 cc 1 630 cc 1 630 cc 1 630 cc 1 630 cc 1 630 cc 1 630 cc
BACKNINGS-

SYSTEM Elektroniskt iBR® Elektroniskt iBR® Elektroniskt iBR® Elektroniskt iBR® Elektroniskt iBR® Elektroniskt iBR® Elektroniskt iBR®

BRÄNSLETYP 95 oktan 95 oktan 95 oktan 95 oktan 98 oktan 98 oktan 98 oktan
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Tillbehör



Begränsad garanti för Sea-Doo-tillbehör*

1 år för BRP-tillbehör
*Inköpt hos en auktoriserad BRP-återförsäljare/distributör eller i en BRP-auktoriserad online-butik. Såvida inget annat anges eller föreskrivs enligt gällande lag. Andra uteslutningar 
kan gälla. Läs den begränsade garantin i dess helhet eller kontakta en auktoriserad Sea-Doo-återförsäljare. Denna begränsade garanti avser inte fabriksinstallerade tillbehör.

Tillbehör
45 Essential-kit

46 Lifestyle-kit

48 LinQ-tillbehör

52 Väskor och förvaring 

53 Vattensporttillbehör

54 Fotsteg och stegar

55 Kontroll och grepp

57 Tekniska tillbehör

58 El och elektronik

62 Skrovtillbehör

63 Dockning

65 Oumbärliga tillbehör

66 Kapell

68 Släp

Essential-kit/Tillbehör 45  



Essential-kit
ST
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Observera att artikelnumren kan variera beroende på enhetsmodell.

SKU NAMN SIDA

295100330 Säkerhetsutrustning s. 65

295100631 Registreringsdekalsats svart s. 65

295101014 Kapell s. 66

285980/285981 Sea-Doo Freedom flytväst s. 85

286808 Neoprenshorts s. 93

SKU NAMN SIDA

269502121 Vattentät väska – 10 L s. 52

295100814 Löstagbart indelat förvaringsfack s. 52

295100862 Lockförvaring s. 52

295100965 Sea-Doo kylväska s. 52

SKU NAMN SIDA

295100750 Hopfällbart ankare s. 64

295100851 Förtöjningslina s. 64

295100418 Fendrar med snabbfäste s. 63

295100944 Monteringssats för fendrar med snabbfäste s. 64

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

295100901 Förvaringskapell för alla klimat s. 66

295100885 Speed Tie s. 64

9779251/9779400 XPS oljebytessats s. 75

454665 Långärmad Performance solskyddströja s. 95

454478 Adventure bredbrättad hatt s. 97
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Lifestyle-kit

Observera att artikelnumren kan variera beroende på enhetsmodell.
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D
A

SKU NAMN SIDA

295100909 Indragningsbar skidstång från LinQ s. 53

295100838 Wakeboardfäste s. 53

295100662 Stötupptagare s. 54

715007112 LinQ modulär lastbox 20 L s. 48

295100869 Stege s. 54

SKU NAMN SIDA

295100950 LinQ stapelbar bränsledunk s. 48

295100746 Styre med justerbar styrhöjare s. 55

295100847 Pro-Series sponsonsats s. 73

295100845 Top-Loader insugsgaller s. 73

295100846 Pumptätningssats s. 73

295100875 Golvkilar s. 62

295100810 Ergolock-knäskydd s. 62
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Observera att artikelnumren kan variera beroende på enhetsmodell.

FI
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ÄV

EN
TY
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SKU NAMN SIDA

269801151 LinQ 51 L kylbox s. 50

295101033 LinQ 51 L kylboxförlängning s. 50

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

295100972 Garmin† GT15M-IH givare s. 58

295100991 Kablagesats för sekundärt batteri s. 59

295100793 Vinklade fotstöd längs relingen s. 62

295100948 LinQ främre stöd (vänster) s. 50

295100949 LinQ främre stöd (höger) s. 50

295100795 LinQ spöhållare s. 50

295100935 LinQ mugghållare s. 50

715005494 LinQ modulär lastbox 10 L s. 48

219401110 Termoinsats för LinQ modulär lastbox (10 L) s. 49

SKU NAMN SIDA

295101015 LinQ multilasträcke s. 49

295101034 LinQ basmonteringssats s. 51

295100950 LinQ stapelbar bränsledunk s. 48

295101009 LinQ basmonteringssats s. 51

295100812 Handtagsvärmare s. 56

860202478 LinQ-lås – Förpackning med 2, och 4 nycklar s. 51

715005494 LinQ modulär lastbox 10 L s. 48

715007112 LinQ modulär lastbox 20 L s. 48

219401110 Termoinsats för LinQ modulär lastbox (10 L) s. 49

715008110 LinQ väska med rulltoppstängning s. 48

295100948 LinQ främre stöd (vänster) s. 50

295100949 LinQ främre stöd (höger) s. 50

295100935 LinQ mugghållare s. 50

295100698 LinQ 16 L kylbox s. 49

295100835 Förvaringslåda för organisering s. 52

295100711 BRP Audio-Premium-ljudsystem s. 57
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LinQ-tillbehör
LinQ stapelbar 
bränsledunk – 15 liter Modeller med LinQ bassats 295100950

• Snabb, enkel och säker installation med LinQ 
tillbehörssystem.

• Antispillmunstycke för enklare påfyllning.
• 14,5 L volym.
• Kan staplas med LinQ Roll-Top väska (715008110) för 

ytterligare förvaringskapacitet.

• Marinbeständig för användning i saltvatten.

Obs: LinQ basmonteringssats krävs för att installera LinQ-till-
behör om de inte ingår som standard på vattenskotern.
Bränsledunkar kan inte staplas ovanpå varandra. För att 
stapla LinQ Roll-Top väska behövs LinQ basmonteringssats 
(295101009).

LinQ väska med 
rulltoppstängning Modeller med LinQ bassats 715008110

• Helt vattentät rulltoppsdesign som håller 
utrustningen på plats. 

• 40 L justerbar volym. 
• Kraftig, förstärkt plastbotten. 
• Skumvadderad botten för extra skydd. 

• Ett integrerat handtag gör den smidig att ta med 
sig. 

• Utrustad med marinbeständig LinQ-hårdvarusats.

Obs: LinQ basmonteringssats krävs för att installera LinQ-till-
behör om de inte ingår som standard på vattenskotern.

LinQ modulär lastbox 10 L Modeller med LinQ bassats 715005494

• 10 L modulär förvaringsvolym med hårda sidor. 
• Robust konstruktion med väderresistent tätat lock. 

• Stapelbar med enstaka LinQ-väska eller ytterligare 
modulboxar för en idealisk förvaringslösning. 

Obs: LinQ basmonteringssats krävs för att installera LinQ-till-
behör om de inte ingår som standard på vattenskotern.

LinQ modulär lastbox 20 L Modeller med LinQ bassats 715007112

• 20 L modulär förvaringsvolym med hårda sidor. 
• Robust konstruktion med väderresistent tätat lock. 

• Stapelbar med enstaka LinQ-väska eller ytterligare 
modulboxar för en idealisk förvaringslösning. 

Obs: LinQ basmonteringssats krävs för att installera LinQ-till-
behör om de inte ingår som standard på vattenskotern.

LinQ modulär lastbox 30 L Modeller med LinQ bassats 715006830

• 30 L modulär förvaringsvolym med hårda sidor. 
• Robust konstruktion med väderresistent tätat lock. 

• Stapelbar med enstaka LinQ-väska eller ytterligare 
modulboxar för en idealisk förvaringslösning. 

Obs: LinQ basmonteringssats krävs för att installera LinQ-till-
behör om de inte ingår som standard på vattenskotern.

Ersättningsgummilock för LinQ-bränsledunk 295100791

Ersättningslock och pip för LinQ-bränsledunk
(Illustration saknas) 860202529
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Termoinsats för LinQ modulär lastbox (10 L) 219401110

• Isolerande foder.
• Passar utmärkt i LinQ modulbox (10 L).
• Rymmer fem 473 ml-burkar eller sex 355 ml-burkar.

LinQ multilasträcke 
GTX, RXT-X, Wake Pro (2018 och senare)/ GTI, GTI SE, GTR, Wake 
(2020 och senare)/ RXP-X (2021 och senare)/ FishPro Scout, 
FishPro Sport 295101015

• Ger upp till tre gånger extra plats för LinQ-tillbehör 
på vattenskotern. 

• Möjliggör flera olika LinQ-tillbehörskonfigurationer. 
• Ger större utrymme för avkoppling eller fiske och 

förenklar ombordstigning. 

• Använder LinQ-monteringssystemet för snabb och 
enkel installation. 

• Två LinQ basmonteringssatser ingår. Ytterligare 
basmonteringssatser säljs separat (295101034).

• Standard på Explorer Pro.
• Kräver speciell hårdvara för installation på vissa 

modeller. Måste installeras av auktoriserad BRP-
återförsäljare.

LinQ 16 L kylbox Modeller med LinQ bassats 295100698

• Säker, lättinstallerad LinQ-monterad kylbox.
• Skumisolering av hög kvalitet håller is fryst upp till 

fem dagar.
• Formsprutad för exceptionell styvhet och 

hållbarhet.
• Lockförsegling som är lufttät och vattentät. 

• Kraftiga gummistopp med T-handtag resistenta i 
marina miljöer.

• Marinbeständiga monteringsdetaljer för användning 
i saltvattenmiljö.

Obs: Kan inte monteras på LinQ stapelbar bränsledunk.
LinQ basmonteringssats krävs för att installera LinQ-tillbehör 
om den inte ingår som standard på vattenskotern.

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

• 20 liter 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.

• Inte kompatibel med LinQ multilasträcke.

NYHET LinQ Explorer-
väska Enhet utrustad med LinQ multilasträcke 295101016

• 100 liters vattentät förvaring.
• Installeras på nolltid med det verktygsfria LinQ-

tillbehörssystemet.
• Specialfack för viktiga papper som registrering, 

förarbevis, försäkring och så vidare.
• Exklusiv D.E.S.S.-nyckelförvaring.
• Ytterficka för snabb tillgång till mindre föremål som 

nycklar och plånbok.

• Kan bäras som ryggsäck när du går iland.
• Kan fällas ihop om den inte är fullpackad, med 

remmar på båda sidor.
• LinQ multilasträcke behövs för installation.
• Standard på Explorer Pro.

NYHET Bakre 
däckförlängning med 
LinQ GTX, GTX Limited, RXT-X, Wake Pro 295101026

• Utökar äventyret hela 11,5 tum akterut och möjliggör 
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.

• Kompatibel med stegen.
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LinQ spöhållare Passar LinQ främre stöd och LinQ 51 L kylboxar 295100795

• Perfekt för att säkert transportera fiskespöna till 
dina favoritfiskeställen eller för trolling.

• Snabbinfästningssystem med spak för enkel 
montering/borttagning i de 30 olika lägena på LinQ 
51 L-kylboxen eller framtill på vattenskotern med 
LinQ främre stöd. 

• Håller fiskespöet säkert på plats med ett 
specialutformat gummifäste för snabb fastsättning 
och borttagning av fiskespöet med rullhandtaget.

LinQ främre stöd
RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 och senare), FishPro (2019-2021), 
Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy

295100948 Vänster sida
295100949 Höger sida

• Möjliggör montering av frontmonterad LinQ 
spöhållare (295100795) eller LinQ mugghållare 
(295100935) (säljs separat).

• Gör det lätt att komma åt drycker eller spö under 
trolling utan att hindra föraren. 

LinQ främre stöd GTI, GTI SE, GTR, Wake (2020 och senare), FishPro Scout
295101039 Vänster sida
295101040 Höger sida

• Möjliggör montering av frontmonterad LinQ 
spöhållare (295100795) eller LinQ mugghållare 
(295100935) (säljs separat).

• Gör det lätt att komma åt drycker eller spö under 
trolling utan att hindra föraren. 

LinQ mugghållare 295100935

• Mugghållaren passar de flesta dryckbehållare 
tack vare flexibla kanter som anpassar sig efter 
storleken. 

• Kan monteras på 51 L-kylboxen eller på LinQ främre 
stöd.

• Verktygsfri installation.

LinQ 51 L kylbox (dubbel 
spärr)

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

• 51 L isolerad, vattenresistent volym.
• Exceptionellt styv och hållbar med skumisolering av 

hög kvalitet för optimal kallhållning.
• Tätat lock skyddar mot värme och vatten.
• Kraftig förvaringsficka på utsidan för extra icke-

kylförvaring som verktyg, fiskeredskap etc.
• Nedfälld arbetsyta på ovansidan med halkfri yta är 

perfekt för att agna, och med ett ingjutet fiskmått i 
toppen kan du snabbt mäta din fångst.

• Två dräneringspluggar gör det lätt att tömma ut 
vatten.

• Kraftiga gummistopp med T-handtag är robusta och 
resistenta mot marina miljöer inklusive saltvatten.

• Formgjutna uttag för enkel installation av spöhållare 
eller mugghållare finns på vardera sidan.

• Vinklade trollingfästen för en perfekt 
trollingkonfiguration med flera spön där reglerna 
tillåter det.

• LinQ 51 L kylboxförlängning (295101033) kan 
placeras ovanpå för ytterligare förvaring.

OBS: LinQ-förankringsfästen (295100858) krävs för installation 
på 2018- och vissa 2019-modeller.
Om din vattenskoter inte är utrustad med stege rekommende-
ras en sådan för enkel ombordstigning.
Kylboxen passar inte med LinQ skidstång när den är i det 
främre läget.

LinQ 51 L 
kylboxförlängning 
(dubbel spärr) LinQ 51 L kylbox (dubbel spärr) (269801151) 295101033

• Lägg till 20 L extra förvaring till din befintliga 51 L 
kylbox. 

• Fullt isolerad och lätt att installera. 
• Idealisk för att t.ex. skilja livsmedel från 

fiskefångsten eller för en separat box med drag.

• Kräver LinQ 51 L kylbox (dubbel spärr) (269801151) 
för installation.
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LinQ-basmonteringssats
GTI, GTS, GTR (2011-2019)/ GTR-X (2017-2019)/ RXP (2012-2020) 
GTX (2016-2017)/ RXT-X (2016-2017)

295100803
295100842

(295100803 på bilden)

• Gör det möjligt att installera LinQ-monterade 
tillbehör på din Sea-Doo-vattenskoter för utökade 
lastmöjligheter på turen.

• Möjliggör installation av LinQ-tillbehör baktill på 
vattenskotern.

• Inte kompatibel med LinQ 51 L-kylbox.
• Inkl. 2 LinQ-fästen och monteringsdetaljer.
• Om din vattenskoter inte är utrustad med stege 

rekommenderas en sådan för enkel ombordstigning.

Obs: Inte kompatibel med bakre Speed Tie snabbförtöjning.

LinQ basmonteringssats
Spark 2up
Spark 3up*

295100883
295100802

(295100883 på bilden)

• Gör det möjligt att installera LinQ-monterade 
tillbehör på din Sea-Doo-vattenskoter för utökade 
lastmöjligheter på turen.

• Möjliggör installation av LinQ-tillbehör baktill på 
vattenskotern.

• Inte kompatibel med LinQ 51 L-kylbox.
• Inkl. 2 LinQ-fästen och monteringsdetaljer.
• Om din vattenskoter inte är utrustad med stege 

rekommenderas en sådan för enkel ombordstigning.

*Inte kompatibel med Tow Pro (295100605).

LinQ basmonteringssats Passar LinQ stapelbar bränsledunk 295101009

• Med LinQ-bassatsen kan utvalda Sea-Doo LinQ-
tillbehör staplas ovanpå LinQ stapelbar bränsledunk 
(295100950). 

• Inkluderar 2 LinQ-fästen och marinbeständiga 
monteringsdetaljer för snabb montering.

LinQ-lås Bakåtkompatibelt med LinQ-tillbehör
860201968 Förpackning med 1, och 2 nycklar
860202478 Förpackning med 2, och 4 nycklar

• Enkelt sätt att säkra de flesta LinQ-tillbehör på 
vattenskotern. 

• Låsskyddet skyddar låset mot väder och vind. 
Korrosionsbeständigt. 

• Inte kompatibelt med LinQ 16 L-kylbox, LinQ 
indragningsbar skidstång eller LinQ-box.

LinQ basmonteringssats Passar LinQ multilasträcke 295101034

• Med LinQ-bassatsen kan upp till tre Sea-Doo 
LinQ-tillbehör användas på samma gång på LinQ 
multilasträcke. 

• Inkluderar 2 LinQ-fästen och marinbeständiga 
monteringsdetaljer för snabb montering.

Uppdaterat LinQ-kit med 
förankringsfästen 
(Illustration saknas) RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited och Wake Pro (2018 och vissa 2019) 295100858

• LinQ-fästen med låssystem för fixering i "upp"-läget 
vid installation av LinQ-tillbehör.

• Krävs för installation av LinQ 51 L-kylbox på 
2018-modeller och vissa 2019-modeller.

• Ersätter LinQ standardfästen.
• Standard på alla vattenskotrar med LinQ (från 

fabrik) 2020 och senare.

Korrosionsbeständiga LinQ-monteringsdetaljer 295100751

• Nödvändig uppgradering för LinQ-väskor som 
används vid körning i saltvatten.

• Med LinQ-monteringsdetaljer av rostfritt stål som 
säkerställer korrosionsbeständighet.

• Snabb och enkel montering.
• Krävs inte för montering av LinQ-kylboxar, LinQ 

Roll-Top väska eller LinQ-box.
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Väskor och förvaring 

Sea-Doo 14 L kylväska 
GTI, GTI SE, GTR, Wake 170 (2020 och senare)/ GTX, GTX LTD, 
RXT-X, Wake Pro (2018 och senare)/ Alla FishPro-modeller (2019 och 
senare) 295100965

• 14 L termoisolerad förvaring med mjuka sidor. 
• Vattenresistent tätad konstruktion.
• Magnetöppning för snabb åtkomst och säker 

förslutning när den stängs.
• Kan hålla is fryst i upp till 2 dagar. 

• Robust yttermaterial för hållbarhet med en modern 
look.

• Bärhandtag och avtagbara remmar gör den lätt att 
ta med till och från vattnet.

• Förvaringsficka på utsidan.
• Mått: 35 cm L x 31 cm B x 22,5 cm H

Löstagbart indelat 
förvaringsfack

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

 
295100732
 
295100814

• Indelat förvaringsfack fram med goda 
andningsegenskaper, med högkvalitativt överdraget 
syntetnät.

• Perfekt för förvaring av våta kläder avskilt från 
övrig utrustning, eller för transport till och från 
vattenskotern.

• Bärhandtag och smidig förvaring både till sjöss och 
på land.

• Snabbfästen för säker fastsättning av väskan inuti 
förvaringsfacket.

• Avsedd för montering med indelat förvaringsfack 
(295100835) för en komplett förvaringslösning 
(endast 295100732).

Indelat förvaringsfack
RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 och senare)/ FishPro (2019-2021), 
Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy 295100835

• Med goda andningsegenskaper och högkvalitativt 
överdraget syntetnät.

• Perfekt för säker förvaring av små föremål.

• Avsedd för montering med löstagbart indelat 
förvaringsfack för en komplett förvaringslösning 
(295100732).

• Standard på GTX Limited-modellerna (2018 och 
senare).

Lockförvaring
GTI, GTI SE, GTR och Wake 170 (2020 och senare)/ RXP-X (2021 och 
senare)/ FishPro Scout 295100862

• Praktisk och lättåtkomlig placering i det främre 
förvaringsutrymmet.

• Mindre föremål kan förvaras i en stänksäker 
innerficka.

• I den yttre nätfickan kan du förvara ytterligare saker 
som du vill hålla uppsikt över.

• 6 liters volym.

Vattentät väska – 10 L 269502121

• Vattentät väska.
• Punkteringssäkert PVC-belagt polyestermaterial.

• Förstärkt botten.

Vattentät väska - 25 L 269001936

• Vattentät väska.
• Punkteringssäkert PVC-belagt polyestermaterial.
• Förstärkt botten.

• Axelrem medföljer.
• 420-denier beständig polyester med TPU-

beläggning.

Kit för främre 
stänkavvisare Spark 295100865

• Borttagbar stänkavvisare av polypropen som styr 
undan vatten från förarens fötter och ben och gör 
åkturen torrare.

• Kompatibelt med bärbart BRP-ljudsystem.
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Vattensporttillbehör

Främre förvaringssats Spark 295100864

• Utformningen med mjuka sidor följer Sparks 
konturer för maximalt förvaringsutrymme.

• 28 L volym.
• Polyuretanmaterialet skyddar tillhörigheterna från 

grov sjö.

• Dräneringshål i botten.
• Kompatibelt med bärbart BRP-ljudsystem.
• Kit för främre stänkavvisare medföljer.

Främre lastutrymme
RXP-X (2012-2020)/ GTI och GTS (2011-2019)/ GTR (2012-2019) / 
Wake 155 (2011-2019) 295100583*

• Utnyttjar förvaringsutrymmet optimalt.
• 12 L volym.

*Så långt lagret räcker.

Tow Pro Spark 3up 295100605

• Tre tillbehör i ett – dragstång, observatörshandtag 
och räcke för utrustning.

• Den högre dragpunkten gör dragning av 
wakeboard-, wakeskating- och gummiringsåkare 
ännu roligare.

• Observatören känner större trygghet med de 
ergonomiska grepphandtagen.

• Bär din bräda ut till fritt vatten.

• Rem för bekväm förvaring av draglinan ingår. 
• Inte kompatibel med Spark 3up LinQ 

basmonteringssats (296100802). 

OBS: Använd aldrig skidstången för att dra en uppblåsbar eller 
liknande leksak. Använd alltid den bakre bygeln.

Indragningsbar skidstång 
från LinQ

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited (2018 och senare)/ GTI, GTI SE, 
GTR (2020 och senare)/ Alla FishPro-modeller (2019 och senare), 
Explorer Pro 295100909

• Högrest stång håller upp linan ovanför vattnet vilket 
ger en mer fulländad upplevelse.

• Med inbyggda observatörshandtag. Kan skjutas in 
så att den är ur vägen när den inte används.

• Inte kompatibel med LinQ multilasträcke.

OBS: Använd aldrig skidstången för att dra en uppblåsbar 
leksak eller liknande. Använd alltid den bakre bygeln.

Sats för rembyte 295100740

• Reservdel till LinQ indragningsbar skidstång

Wakeboardfäste 
RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 och senare)/ GTI, 
GTI SE, GTR, Wake (2020 och senare)/ FishPro Scout 295100838

• Enkel, säker förvaring ombord för din wakeboard. 
• Praktisk spärrknapp för snabb åtkomst. 
• EVA-skumvaddering skyddar brädans kant vid 

transport. 
• Spännband med gummiskydd håller brädan på plats 

och förhindrar nötning av bandet. 
• Passar de flesta storlekar och stilar av 

wakeboardbrädor och wakeskates. 

• Varje fäste säljs styckvis och har plats för en 
wakeboard. 

• Standard på modellerna Wake och Wake Pro. 
• Artikelnummer 291003104-291002864 erfordras för 

montering på GTI och GTS (2011-2019). 
• Artikelnummer 291003582-291002864 erfordras för 

montering på RXT och GTX (2010–2017).
• Inte kompatibelt med vinklade fotstöd längs 

relingen (ordinarie på FishPro Sport, FishPro Trophy 
och Explorer Pro)
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Fotsteg och stegar
Bordningssteg Spark 295100642

• Bekvämt ombordstigningssteg med knävänlig yta.
• Monteras enkelt på Spark-vattenskoterns högra 

sida och klarar upp till 113 kg belastning.
• Monteras enkelt på akterspegeln och kan installeras 

på några minuter av din auktoriserade Sea-Doo-
återförsäljare.

Stege 

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

 
 
295100869
 
295100742

• Inskjutbar ombordstigningsstege utformad för din 
vattenskoter.

• Underlättar ombordstigning från vattnet.
• Fjäderbelastad plattform som blir kvar i upprätt 

läge.
• Monteras direkt med bultar tack vare inbyggda 

monteringspunkter på vattenskotern.

Stötupptagare 295100662

• Skyddar passagerare mot snärtar från draglinan och 
förhindrar att linan trasslar in sig i impellern.

• Cellplast överdragen med slitstark nylonväv.

Dragögla för 
vattenskidåkning GTX, GTS, GTI, RXT och GTR 291002351

• Ersätter den befintliga U-ringen för enkel bogsering 
av vattenskidåkare och tubåkare.
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Kontroll och grepp
Styre med justerbar 
styrhöjare Spark 295100746

• Det unika styret med justerbar styrhöjare ger dig 
större möjlighet att manövrera Spark på ett sätt 
som passar din egen körstil.

• Snabb justering av styrhöjden i flera olika lägen; 
använd den lägsta positionen för lugn körning i 
sittande körställning, eller höj till maxhöjd på några 
sekunder för stående körställning.

• Justeringsområde 42,5 mm till 103,5 mm.
• Justeras genom att bara använda reglaget; inga 

verktyg krävs.

Erfordrade monteringstillbehör: 
Spark utan iBR*

 – 2016 och tidigare: 278003491, 295100702
 – 2017 och senare: 278003491

Spark med iBR
 – 2016 och tidigare: 278003490, 295100702
 – 2017: 278003490
 – 2018 och senare: 278003823

*Intelligent broms- och backsystem (iBR).

Justerbar styrhöjare RXP-X (2021 och senare) 295100922

• Ersätter den fasta ordinarie komponenten och ger 
+16–92 mm vertikal justeringslängd jämfört med den 
ursprungliga. 

• Ergonomiskt bättre för stående körposition.
• Alla nödvändiga monteringsdetaljer ingår.

Vinklade fotstöd Spark 295100705

• Ger mer stöd och trygghet i olika körställningar, till 
exempel när du ställer skotern på bakänden.

• Bakre fotstöd med 45 graders vinkel gör att du kan 
stå upprätt när du ställer skotern på bakänden och 
ger dig oändliga möjligheter att utföra andra trick.

Variabelt trimsystem med 
utökat inställningsområde 
(VTS)
(Illustration saknas)

Spark med iBR (2017 och senare – hela utökade linjen), (2016 och 
tidigare – ordinarie linje) 295100704

• Detta exklusiva Sea-Doo-tillbehör gör att du kan 
höja skoterns nos högre, eller begrava den djupare 
i vattnet.

• VTS-systemet med utökat inställningsområde 
dubblerar justeringsområdet jämfört med våra 
ordinarie variabla trimsystem.

• Du kan göra ögonblicklig finjustering av 
vattenskoterns trimvinkel under körning via det 
styrmonterade reglaget.

• Enkel anslutning; inkluderar reglage, kåpa och 
nödvändiga monteringsdetaljer.

• Standard på Spark Trixx.

Kablage

Spark med iBR (2017 och tidigare)
Spark med iBR (2018 och senare)
Spark utan iBR 

278003490
278003823
278003491

• Krävs för montering av justerbar styrhöjare 
(295100746) och/eller RF D.E.S.S-nyckel 
(295100945).

• Ett kablage kan användas för antingen ett av 
tillbehören eller båda samtidigt, så att du inte 
behöver köpa till ett extra.

Styrstång

GTR-X (2016-
2019)/ RXP-X 
(2016 och 
senare)/ Spark 
med justerbar 
styrhöjare

277002069 Neon Yellow
277002173 Dragon Red
277002172 Vit
277002123 Jungle Green

277002139 Millenium Yellow
277002161 Manta Green

• 22 mm färgad styrstång i rostfritt stål.
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Handtagsvärmare 

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 och senare)/ RXP-X 
(2021 och senare)/ GTI, GTI SE, GTR, Wake (2020 och senare)/ Alla 
FishPro-modeller (2019 och senare), Explorer Pro
Kablage för handtagsvärmare krävs för installation på andra 
vattenskotrar 295100812

• Handtagsvärmare med integrerad knapp på vänster 
handtag.

• Fem värmenivåer.
• Lätta att dra på ovanpå de befintliga handtagen.
• Med Sea-Doos välkända utformning av 

handlovsstöd.

• Använd med Vindavvisare för styrstång (295100762) 
för maximal prestanda.

• Kablage (278003684) krävs vid montering med 
ljudsystem eller med GARMIN ECHOMAPTM UHD 
72sv eller 62cv GPS.

Kablage för 
handtagsvärmare

Krävs för installation på vissa vattenskotrar: GTX, RXT, Wake Pro 
(2011-2017)/ GTI, GTS, GTR, Wake (2011–2019)/ GTR-X (2018–2019) 
/RXP-X (2018–2020)/ Spark 295100906

Performance-handtag
Passar alla vattenskotrar (2000 och senare) utom Spark (2015 och 
tidigare) 277001624

• Tävlingsinspirerad rundad design för överlägsen 
komfort.

• Utformat för mer ytkontakt med styret för 
självförtroende och trygghet vid aggressiv körning.

• Säljs per styck.

Handtag med stöd för 
handflatan 

GXT, RXT, RXT-X och Wake Pro (2010 och senare)/ GTI, GTS och 
Wake (2011 och senare)/ GTR (2012 och senare)/ RXP-X (2012 och 
senare)/ Spark (2014 och senare)/ Alla Fish Pro-modeller

277001946 Svart · Höger
277002014 Röd · Höger
277001958 Svart · Vänster
277002015 Röd · Vänster

• Utformade och profilerade för ett fastare och 
vilsammare grepp, för bättre kontroll och komfort 
på långturer utan att du blir trött i händerna.

• Säljs per styck.

Kit för handtagsvärmare
Passar alla vattenskotrar (2000 och senare) utom Spark (2015 och 
tidigare)

295500976 Blå/Svart · Par
295500979 Röd/Svart · Par
295500981 Gul/Svart · Par
295500977 Slate Grey/Svart · 

Par
277001336 Slate Grey/Svart 

· Säljs styckvis

• Bättre kontroll och komfort tack vare gummikonstruktion 
med dubbel densitet.

56 Tillbehör/Kategori56 Tillbehör / Kontroll och grepp



Tekniska tillbehör
Bärbart BRP-ljudsystem Spark

295101042 (US)
295101043 (EU)

• 50 watts ljudsystem med Bluetooth†-anslutning.
• Helt vattentåligt och portabelt, kan användas på 

och utanför vattenskotern.
• Frontmonterat och riktat mot föraren för maximal 

klarhet i ljudet.
• Kontrollpanel för ljudvolym och låtval på högtalaren.
• Ett laddningsbart litiumbatteri ger 24 timmars* 

användning.
• Stödkonsol med snabbfäste krävs (295101051).

• Behövs vid installation framtill på Spark: Främre 
ersättningsstänkavvisare (295100870) krävs vid 
installation av ljudsystemet på modeller med iBR och 
komfortpaket (2018 och tidigare) eller när främre 
förvaringssats (295100864) eller kit för främre 
stänkavvisare (295100865) är installerade.

• Eftermonteringssats för justerbar styrhöjare 
(295100702) krävs för installation på Sea-Doo Spark 
(2016 och tidigare).

Främre 
ersättningsstänkavvisare Spark 295100870

• Krävs vid installation av BRP:s bärbara ljudsystem 
(295101042) på Spark med iBR och komfortpaket 
(2018 och tidigare).

• Krävs också när Främre förvaringssats (295100864) 
eller Kit för främre stänkavvisare (295100865) är 
installerade på vattenskotern.

• Ingår på 2019-modeller och senare med samma 
utrustning.

• Endast för installation av ljudsystemet framtill på 
Spark.  

Stödkonsol för bärbart 
BRP-ljudsystem Spark 295101051

• Krävs för att installera bärbart BRP-ljudsystem 
(295101042, 295101043).

BRP Audio-Premium-
ljudsystem

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

 
295100711
 
295100839

• Helt integrerat ljudsystem med Bluetooth-
anslutning.

• Helt dränkbart.
• Två kraftfulla 50 W-högtalare ger ett klart och 

tydligt ljud till och med under körning.

• Fjärrkontroll på vänster högtalare för snabbt och 
smidigt musikval och volymjustering.

• Musiken fortsätter att spela även när motorn är 
avstängd.

• Kräver kablage (278003684) för installation med 
Garmin ECHOMAPTM UHD 72sv eller 62cv GPS eller 
handtagsvärmare.

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

• För laddning av elektronisk utrustning, till exempel 
telefon och kamera.

• USB-laddaren har en smart modul som anpassar 
laddningsströmmen till den aktuella utrustningen; 
du riskerar aldrig att skada enheten som laddas.
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El och elektronik

Kablagesats för sekundärt 
batteri

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

295100990
 
295100991

(295100990 på bilden)

• Gör det möjligt att lägga till en andra enhet till 
konfigurationer med två batterier.

• Ger dig den extra kraft som behövs för att 
driva elektriska komponenter såsom BRP Audio 
premiumljudsystem eller Garmin Echomap GPS 
under längre perioder.

• Satsen omfattar nödvändiga kablar och 
batterihållare.

• Extrabatteri säljs separat (410301203).

Garmin† ECHOMAP™ 
UHD 72sv GPS

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

• Tydlig 7-tums (17,8 cm) pekskärm med bra synbarhet i 
solljus.

• Givare ingår ej, ger endast GPS-funktion. 
• Går snabbt att montera och ta bort tack vare 

monteringsbygel med snabbkopplingshållare. 
• Förinstallerade baskartor för hela världen och kompatibel 

med Bluechart® G3 kustkartor (säljs separat)

• Dela data och kartor med utvalda ECHOMAP-
enheter i ditt nätverk.

• Använd inbyggd Wi-Fi® för att ansluta till 
den kostnadsfria appen ActiveCaptain™ för 
åtkomst till OneChart™, smarta aviseringar, 
Garmin Quickdraw™ Community-data med 
mera.

• Standard på FishPro Trophy-modellen. 

Garmin† GT15M-IH givare 295100972

• Garmin GT15M-IH CHIRP inombordsgivare i mellanbandet 
erbjuder noggranna djupmätningar även vid hög hastighet.

• Idealisk för vattenskotrar där man vill installera givaren i ett 
glasfiberskrov och inte på akterspegeln.

• Den kan användas med en skrovbottenvinkel mellan 0 och 
25 grader och är utmärkt för vattenskotrar som körs med 
hög hastighet.

• Skrovmontering, inget behov att borra 
genom skrovet, inget motstånd.

• Den 8-poliga givaren med 4 plasttankar har 
traditionellt CHIRP-ekolod i mellanbandet 
(85–165 kHz) och en märkeffekt på 600 W.

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

• Standard på FishPro Trophy-modellen.

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

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

• Tydlig 6-tums (15,2 cm) skärm med bra synbarhet i solljus. 
• Inkluderar givare för Garmin CHIRP traditionellt ekolod. 
• GT15M-IH CHIRP inombordsgivare i mellanbandet erbjuder 

noggranna djupmätningar även vid hög hastighet. 
• Idealisk för vattenskotrar där man vill installera givaren i ett 

glasfiberskrov och inte på akterspegeln.
• Går snabbt att montera och ta bort tack vare 

monteringsbygel med snabbkopplingshållare. 
• Inkluderar kostnadsfri regional navigeringstoken.  
• Laddad med grundläggande världskartor och kompatibel 

med Bluechart® G3 kustsjökort (säljs separat).

• Inbyggd Wi-Fi för parkoppling med den 
kostnadsfria ActiveCaptain†-appen för 
tillgång till OneChart†, meddelandefunktion, 
Garmin Quickdraw† Community-data med 
mera. 

• Dela vägpunkter och rutter med andra 
ECHOMAP- eller STRIKER†-enheter. 

• Kräver kablage (278003684) för installation 
med BRP premiumljudsystem eller 62cv GPS 
eller handtagsvärmare.

• Standard på modellerna FishPro Sport och 
FishPro Scout.

*För 2018 års modeller, kontakta din certifierade 
BRP-återförsäljare för att bekräfta kompatibiliteten.

Garmin† ECHOMAP™ 
UHD 62cv GPS

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

• Tydlig 6-tums (15,2 cm) skärm med bra synbarhet i solljus.
• Givare ingår ej, ger endast GPS-funktion. 
• Går snabbt att montera och ta bort tack vare 

monteringsbygel med snabbkopplingshållare. 
• Inkluderar kostnadsfri regional navigeringstoken.  
• Laddad med grundläggande världskartor och kompatibel 

med Bluechart® G3 kustsjökort (säljs separat)
• Inbyggd Wi-Fi för parkoppling med den kostnadsfria 

ActiveCaptain†-appen för tillgång till OneChart†, 
meddelandefunktion, Garmin Quickdraw† Community-data 
med mera. 

• Dela vägpunkter och rutter med andra 
ECHOMAP- eller STRIKER†-enheter. 

• Kräver kablage (278003684) för installation 
med BRP premiumljudsystem eller 
handtagsvärmare. 

*För 2018 års modeller, kontakta din certifierade 
BRP-återförsäljare för att bekräfta kompatibiliteten.
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CTEK BRP 5.0-laddare 860200997

Batteriladdare/underhållsladdare 715005061

• Helautomatisk 3 A batteriladdare/
underhållsladdare.

• Håller blysyrabatterier laddade under förvaring.
• Laddar och underhållsladdar småbatterier.
• Mikroprocessorstyrd flerstegsladdning för ökad 

exakthet, säkerhet och batterilivslängd.
• Automatisk spänningsdetektering.
• Automatisk detektering av 6- eller 12-voltsbatterier.
• Flytläge för automatiskt bibehållande av optimal 

batteriladdning.
• Polaritetsskydd hjälper till att skydda batteri och 

laddare från skador.

• Anslutningsdelar utanför arbetsområdet – säkert 
och praktiskt.

• Display/på-knapp.
• Tryck på displayknappen för att se 

laddningsförloppet.
• Uppfyller de högsta branschstandarderna för 

energieffektivitet/miljövänlighet.
• Innehåll: 3 A batteriladdare, klämadapter, DC-

adapter, 61 cm säkrat och väderskyddat kablage, 
bruksanvisning.

• Ej tillgänglig i Europa.

RF-programmerbar 
D.E.S.S.TM-nyckelsats Spark 295100945

• Tack vare nyckel med digitalt kodat säkerhetssystem 
(D.E.S.S.) och kulledskonstruktion startar du alltid 
smidigt och snabbt.

• Genom denna stöldskyddsteknik kommunicerar 
nyckeln trådlöst med vattenskotern, som 
bara startar om nyckelkoden matchar just din 
vattenskoter – så du kan känna dig helt trygg. 

• Den RF-programmerbara D.E.S.S.- nyckeln kan också 
programmeras för att begränsa vattenskoterns 
hastighet så att förstagångsanvändare och mindre 
erfarna förare kan lära sig köra samtidigt som de får 
det självförtroende och kontroll som behövs.

• Kan användas som ersättnings- eller reservnyckel. 
• Inkluderar RF-programmerbar D.E.S.S.- nyckel och 

D.E.S.S.-lås.
• Till skillnad från tidigare D.E.S.S.- nyckelsatser säljs 

kablaget nu separat.

Erfordrade monteringstillbehör: 
 – Spark utan iBR*: 278003491 
 – Spark med iBR: 2017 och tidigare: 278003490 
2018 och senare: 278003823 

 – Spark Trixx: 2017 och tidigare: 278003490 och 
278003195 2018 och senare: 278003823 och 
278003195

*Intelligent broms- och backsystem (iBR).

RF-programmerbar 
D.E.S.S.TM-nyckel Alla vattenskotrar med D.E.S.S.-nyckel (2015 och senare)

278003401 Grön (Learning Key)
278003400 Gul
278003402 Svart
278003403 Orange

• Tack vare nyckel med digitalt kodat säkerhetssystem 
(D.E.S.S.) och kulledskonstruktion startar du alltid 
smidigt och snabbt.

• Genom denna stöldskyddsteknik kommunicerar 
nyckeln trådlöst med vattenskotern, som 
bara startar om nyckelkoden matchar just din 
vattenskoter – så du kan känna dig helt trygg. 

• Den RF-programmerbara D.E.S.S.- nyckeln kan också 
programmeras för att begränsa vattenskoterns 
hastighet så att förstagångsanvändare och mindre 
erfarna förare kan lära sig köra samtidigt som de får 
det självförtroende och kontroll som behövs.

• Olika färger gör det lättare att skilja mellan de 
programmerade nycklarna.

• Kan användas som ersättnings- eller reservnyckel. 

Programmerbar 
D.E.S.S.TM-nyckel

DI- och 4-TEC-modeller (2014 och tidigare)
Alla modeller (2014 och tidigare)

278002203 (inlärningsnyckel)
278002199

• Nyckel med digitalt kodat säkerhetssystem (Digitally 
Encoded Security System, D.E.S.S) som enkelt sätts 
i vattenskotern för smidiga och snabba starter varje 
gång

• Genom denna stöldskyddsteknik kommunicerar 
nyckeln trådlöst med vattenskotern, som 
bara startar om nyckelkoden matchar just din 
vattenskoter – så du kan känna dig helt trygg. 

• Den programmerbara D.E.S.S.- nyckeln kan också 
programmeras för att begränsa vattenskoterns 
hastighet så att förstagångsanvändare och mindre 
erfarna förare kan lära sig köra samtidigt som de får 
självförtroende och kontroll.

• Kan användas som ersättnings- eller reservnyckel. 
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Skid- och X-paketmodul
(Illustration saknas)

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 och senare)/ GTI 
(2018-2019)/ GTI SE, GTI Limited, GTR, Wake (2018 och senare)/ Alla 
FishPro-modeller (2019 och senare), Explorer Pro 295100857

• En modul med både skid-och X-paketfunktioner:
• Aktiverar dragläge: Med flera olika förinställda 

accelerationskurvor för perfekt start varje gång du 
drar en vattenskidåkare eller wakeboardåkare, plus 
en jämn draghastighet.

• Aktiverar X-paketfunktioner på mätaren. Se 
beskrivningen av X-paketmodulen för att se vilka 
X-funktioner det låser upp på vattenskotern.

• Lättavlästa mätinstrument.
• Enkel anslutning.
• Nödvändiga monteringsdetaljer ingår.

X-paketmodul
(Illustration saknas)

RXT, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 och senare)/ GTI (2018-
2019)/ GTI SE, GTI Limited, GTR, Wake (2018 och senare)/ Alla 
FishPro-modeller (2019 och upp), Explorer Pro 295100757

• Lättavlästa mätinstrument.
• Enkel anslutning.
• Nödvändiga monteringsdetaljer ingår.

Obs: Kablage (278002569) och 3 A säkring (710001008) krävs 
för installation på 2011–2017 års modeller.

Funktioner för GTX, RXT och Wake Pro (2018 och 
högre), GTI, GTS, GTR och Wake 155 (2020 och 
senare):
• Visning av genomsnitts- och topphastighet/RPM 

frigör startlägeskontroll och hela VTS-området 
(50 % större område)

Funktioner för GTI, GTS, GTR och Wake 155 (2011-
2019): 
• Varvtimer, bränsletid och körsträcka till tom tank, 

genomsnitts- och topphastighets-/RPM-visning 
samt motortemperatur.

Dragmodul
(Illustration saknas)

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

• Aktiverar dragläge.
• Med flera olika förinställda accelerationskurvor för 

perfekt start varje gång du drar en vattenskidåkare 
eller wakeboardåkare, plus en jämn draghastighet.

• Lättavlästa mätinstrument.

• Enkel anslutning.
• Nödvändiga monteringsdetaljer ingår.

Obs: Kablage (278002569) och 3 A säkring (710001008) krävs 
för installation på 2011-2017 års modeller.

12 V-uttag med 
monteringsdetaljer

Spark/ GTI, GTS, GTR, Wake 155 (2019 och tidigare)/ RXP-X (2020 
och tidigare)
GTX och RXT utan fjädring och Wake Pro (2016–2017)

295100577
295100675

• Detta 12 V-uttag kan användas för laddning av 
mobiltelefon eller GPS.

• Med vattentätt lock som förhindrar att vatten 
tränger in.
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• Visar vattendjupet under skrovet.
• Plug-and-play-anslutning.
• Standard på GTX Limited-modeller.

• Håller motorutrymmet torrt för extra trygghet.
• Inkluderar allt som behövs för montering (länspump, 

monteringsfäste, pumpfäste, slang och monteringsdetaljer).
• Plug-and-play-installation: Ansluts direkt till vattenskoterns 

säkringsbox.

EKOLOD LÄNSPUMPKIT

Elanslutningssats Alla Spark-modeller, GTI 90 (2017 och senare) 295100599

• Ett mycket praktiskt och säkert sätt att ansluta 
elektriska tillbehör.

• Plug-and-play-anslutning.
• Krävs för installation av ekolod på specifika modeller 

(se tabellen Ekolod).

MODELL ÅR SKU

Spark 2014 och 
senare*

295100679

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

GTI, GTR, GTR-X [skrov i glasfiber] 2011-2017 295100679

2018-2019 295100927

GTI [Polytec-skrov] 2019** 295100927

Wake 2011-2017 295100679

2018-2019** 295100927

GTI 90*, GTI 130, GTI SE, GTR, Wake 170 2020 och 
senare

295100872

GTX, Explorer Pro 2011-2017 295100679

2018 och 
senare

295100927

GTX iS/S/aS 2011-2017 295100679

GTX Limited 2011-2017 295100679

2018 och 
senare

295100927

RXT, RXT-X 2011-2017 295100679

2018 och 
senare

295100927

RXT iS, RXT-X aS 2011-2016 295100679

RXP, RXP-X 2012-2017 295100679

2018 och 
senare

295100927

Wake Pro 2011-2017 295100679

2018 och 
senare

295100927

*Elanslutningssats (295100599) krävs för installation.

**Monteringsfäste (278002495) krävs för installation.

MODELL ÅR SKU

Spark 2014 och 
senare

295100497

GTI, GTI SE, GTS, GTR [skrov i glasfiber] 2011-2019 295100681

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

Wake 2011-2017* 295100681

2018-2019 295100497

2020 och 
senare

295101035

GTI, GTI SE, GTR 2020 och 
senare

295101035

FishPro (alla modeller) 2019 och 
senare

295101035

GTX 2010-2015** 295100681

2016-2017 295100678*

Explorer Pro, GTX, GTX Limited 2018 och 
senare

295101035

RXT, RXT-X 2010-2015** 295100681

2016-2017 295100678*

2018 och 
senare

295101035

RXP-X 2012-2015** 295100681

2016-2017 295100678*

2021 och 
senare

295101035

Wake Pro 2010-2015** 295100681

2016-2017 295100678*

2018 och 
senare

295101035

*För 2014*- och 2015**-modeller, vänd dig till en certifierad BRP-återförsäljare för att 
få en sats som passar din vattenskoter.

*Så långt lagret räcker.
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Skrovtillbehör

Ergolock-knäskydd

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

 
295100744 Silver
 
295100804 Svart
295100810 Svart

• Stöd knäna på en bekväm dyna.
• Ger stöd för benen på Ergolock-systemet.
• Kan kombineras med fotstöd för bättre balans.

Golvkilar

RXT, GTX och Wake Pro (2018 och senare)/ Fish Pro (2019-2021), 
FishPro Sport, FishPro Trophy, Standard på RXT-X (2018 och senare)
GTI, GTI SE, GTR, Wake 170 (2020 och senare)/ FishPro Scout, 
standard på RXP-X (2021 och senare)
Spark

 
295100745
 
295100926
295100875

• Utökade vinklade golvkilar, utvecklade för avancerad 
körning, ser till att förare och passagerare åker 
stadigt, bekvämt och säkert.

• När de används tillsammans med Ergolock-
knäskydd gör kilarna så att alla kan dra nytta av 
vattenskoterns fulla kapacitet.

Vinklade fotstöd längs 
reling RXT, RXT-X, GTX och Wake Pro (2018 och senare) 295100793

• 120 cm långa vinklade fotstöd med integrerade 
mattor, monterade på fotbrunnens övre ytterkant 
på vattenskoterns båda sidor.

• Bekvämt och säkert för fötterna och benen vid fiske 
från sidan på vattenskotern.

• Skyddar lacken på fotbrunnskanterna vid fiske.
• Standard på modellerna FishPro och Explorer Pro.
• Inte kompatibla med wakeboardfäste.

Speglar Spark 295100881

• Hållbar och robust konstruktion för att tåla tuffa 
körförhållanden.

• Perfekt integrerade i skotern.

• Konvext glas för ett brett synfält.
• Säljs parvis.

Vindavvisare för 
styrstång

GTX, RXT, RXT-X och Wake Pro (2010 och senare)/ GTI, GTS och 
Wake (2011 och senare)/ GTR och RXP-X (2012 och senare)/ Spark 
(2014 och senare) 295100762

• Ger bättre skydd och ett elegant utseende.
• Skyddar mot kall blåst och vattenstänk.
• Säljs parvis.

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

• En 58 cm (23 tum) vindruta som skyddar mot vind 
och vågstänk.

• Sömlöst integrerad värmeformad konstruktion för 
kristallklar sikt.

• Inkluderar stöd för vindrutan, väska och insexnyckel 
för enkel transport och montering.
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Dockning

Komfortsäte Spark 2up 295100893

• Specialdesignat säte för ökad komfort under långa 
turer.

• Större sittyta för bättre viktfördelning och stabilitet 
i hård sjö.

• Konstruerad med mjukt skummaterial.
• Ersätter standardsätet.

Komfortsäte Spark 3up 295100894

• Specialdesignat säte för ökad komfort under långa 
turer.

• Större sittyta för bättre viktfördelning och stabilitet 
i hård sjö.

• Konstruerad med mjukt skummaterial.
• Ersätter standardsätet.

Passagerarsäte RXP-X (2021 och senare) 295100923

• Enda sättet att ta passagerare på en ordinarie 
RXP-X.

• Två handtagsalternativ för passagerare, på sidan 
och i mitten.

• Verktygsfri installation – lyft bara bort förardynan, 
lossa basen och sätt fast passagerarsätet.

Fiskesäte RXT, RXT-X, GTX och Wake Pro (2018 och senare), Explorer Pro 295100882

• Utformat för enkel förflyttning från förarplatsen till 
passagerarplatsen för fiske. 

• Optimerat för fiske från sidan med ökad 
sidostabilitet när det kombineras med de vinklade 
fotstöden (295100793).

• Passar vattenskotrar i alla färgställningar.

Fendrar med snabbfäste Passar alla vattenskotrar 295100418

• Skydda din investering mot förtöjningsskador med 
fendrar som är speciellt konstruerade för Sea-Doo-
vattenskotrar, enkla att montera och ta bort.

• För och akter på Spark-modellerna säkerställer 
stabilt fäste på optimal plats.

• Fendrarna med snabbfäste flyter och är 
orangefärgade vilket gör dem lätta att se.

• Monteringssats för fendrar med snabbfäste 
(295100550, 295100729 eller 295100944) krävs vid 
montering på andra modeller än Spark.

• Patentsökt.
• Säljs parvis.

Monteringssats för 
fendrar med snabbfäste

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

• Är det snabbaste och enklaste sättet att montera 
skyddande fendrar på vattenskotern.

• Behövs inte för Spark-modeller.

Monteringssats för 
fendrar med snabbfäste

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 och senare)/ FishPro (2019–2021), 
Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy 295100729

• Är det snabbaste och enklaste sättet att montera 
skyddande fendrar på vattenskotern.

• Behövs inte för Spark-modeller.
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*Så långt lagret räcker.

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

• Fullt integrerat förtöjningssystem som erbjuder 
det absolut bästa när det gäller bekväm, snabb och 
säker förtöjning.

• Ett oumbärligt tillbehör som frigör 
förvaringsutrymme och säkerställer att du alltid har 
en dockningslina till hands.

• Inbyggt, användarvänligt hanteringssystem för 
förtöjningslinor. 

• 6,4 mm dubbelflätad lina, 1,6 m framtill och 2,8 m 
baktill. 

• Spärras för problemfri dockning.

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

• Fullt integrerat förtöjningssystem som erbjuder 
det absolut bästa när det gäller bekväm, snabb och 
säker förtöjning.

• Ett oumbärligt tillbehör som frigör 
förvaringsutrymme och säkerställer att du alltid har 
en dockningslina till hands.

• Inbyggt, användarvänligt hanteringssystem för 
förtöjningslinor. 

• 6,4 mm dubbelflätad lina, 3,5 m framtill.
• Spärras för problemfri dockning.

Speed Tie

Spark
GTR (2012-2019)/ GTI, GTI SE och GTS (2011-2019)/ GTX utan 
fjädring (2010-2017)/ Wake Pro (2017 och tidigare)/ RXT och RXT-X 
utan fjädring (2010-2017)/ Wake 155 (2010-2019)

295100496
 
 
295100680*

• Fullt integrerat förtöjningssystem som erbjuder 
det absolut bästa när det gäller bekväm, snabb och 
säker förtöjning.

• Ett oumbärligt tillbehör som frigör 
förvaringsutrymme och säkerställer att du alltid har 
en dockningslina till hands.

• Inkluderar 1,7 m lina, och spärras vid önskad längd.
• Standardutrustning på GTX Limited-modellerna 

(2017 och tidigare).
• Säljs parvis.

Hopfällbart ankare 295100750

• 1,6 kg hopfällbart ankare med skyddsöverdrag.
• Perfekt för tillfällig förtöjning av vattenskotrar och 

småbåtar, i lera, sand, grus och sten.

• Inkluderar 7,62 m lina i marinkvalitet med integrerad 
boj, kraftig fästhake av rostfritt stål och nylonfodral.

• Kompakt; ryms i skoterns förvaringsfack.

Sandsäcksankare 295100661 Gul

• Tillverkat i gul Solution Dye-infärgad, 600 denier 
polyester som rymmer ca 20 kg våt sand.

• Mått: 40 cm x 22,9 cm.

• 4,9 m x 1,3 cm nylonrem.
• Plastkrok och gjutet flöte.

Förtöjningslina 295100851

• Förtöj vattenskotern med denna flytande, töjbara 
Sea-Doo-nylonlina.

• Ger säker förtöjning av vattenskotern.
• En per sats.

Monteringssats för 
fendrar med snabbfäste

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

• Är det snabbaste och enklaste sättet att montera 
skyddande fendrar på vattenskotern.

• Behövs inte för Spark-modeller.
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Oumbärliga tillbehör

Manuell backningssats Spark utan iBR 295100596

• Denna sats som du enkelt monterar på din Spark 
underlättar enormt vid dockningsmanövrer och 
lastning på släp.

• Med reglaget på vänster sida aktiverar du enkelt 
backläget, istället för att tvingas göra vågade eller 
farliga undanmanövrer.

Fender 295100877

• Stark, tillförlitlig och formstabil med vinylventil för 
snabb, flexibel justering av fastheten.

• En 40,64 cm fender och ett rep per sats.

Säkerhetsutrustning 295100330

• Denna sats innehåller all nödvändig utrustning för 
vattenskotern.

• 15 m flytande kastlina, öskar, visselpipa och 
vattentät ficklampa.

Visselpipa 295500554

• Visselpipa (utan ärta).
• Avger ett mycket högt och genomträngande ljud 

som kan höras på långt avstånd.
• Påverkas inte av vatten; töms med en snabb blåsning 

i visselpipan.

Brandsläckare 295100833 Vit

• Ett måste i alla vattenskotrar.
• Utformad för att passa i alla brandsläckarhållare.
• Lämplig för brand i fett, olja och elektrisk 

utrustning.
• Godkänd av amerikanska och kanadensiska 

kusträddningen.
• Inte EU-godkänd.

Registreringsdekalsats

7,6 cm Alla vattenskotrar
7,6 cm Alla vattenskotrar
10,2 cm Alla vattenskotrar · Uppfyller internationella regelverk.

295100570 Svart
295100578 Ljusgrå
295100631 Svart

• UV-resistent skylt av hög kvalitet.
• Monteras enkelt utan risk för skador med ett lim som fäster på alla ytor, inklusive Spark.
• Med två kontrasterande färger och mått som uppfyller gällande bestämmelser.

Tomt ark för dekal eller skylt
(Illustration saknas) 295100654 Vit

• Montera detta självhäftande ark på skotern och applicera egna dekaler, etiketter eller skyltar.
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Kapell

1   Gult tyg markerar isättningspunkter för handtag.
2  Blixtlåsförsedda öppningar för enkel åtkomst till förtöjningsbyglar.
3   Blixtlåsförsedd öppning för enkel åtkomst till handskfack 3.1, främre 

förvaring 3.2 och bränslepåfyllning 3.3.
4   Blixtlåsförsedd öppning för LinQ-tillbehör på bakre däck med kapellet 

på plats.
5   Patenterat ventilationssystem under trailertransport.

6    Sidokrokar som håller kapellet på plats under trailertransport.
7   Blixtlåsförsedd öppning möjliggör användning av fästremmar för att 

säkra vattenskotern med kapell på trailern.
8   Förberedd för Speed Tie snabbförtöjning.
9  Förberedd för Fishfinder och GPS.

Egenskaperna kan variera beroende på vattenskotermodell.

1

25

667

4
3.1

3.3
3.2

9

8

2

Kapell – nyckelfunktioner
• Väderbeständigt transportkapell skyddar skotern under förvaring och 

transport.
• Tillverkat i kraftig UV-beständig och lösningsfärgad polyester.
• Mjukt inlägg skyddar panelerna mot repor.

• Områden där större slitage förekommer är förstärkta med dubbla lager.
• Passar din vattenskoter perfekt, med eller utan installerade Sea-Doo-

tillbehör.
• Standard på GTX Limited-modeller.

Förvaringskapell för alla 
klimat

GTX, RXT-X, Wake Pro (2019 och senare) / GTI, GTR, Wake (2020 
och senare) / RXP-X (2021 och senare) / Alla FishPro-modeller (2019 
och senare)
Spark 2up, Spark 3up

295100901
295100905

• Skyddar vattenskoterns ytor från väder och vind, 
damm, smuts, solblekning och ännu mer under 
förvaring.

• 100 % vattentät formsprutad plastkonstruktion.
• Värmeförseglade sömmar förhindrar läckage vid 

regn eller snö.
• Luftventiler för luftcirkulation förebygger kondens.

• Mjukt innerfoder skyddar vattenskotern mot repor.
• Specialdesignad för perfekt passform som 

underlättar installation och borttagning.
• Idealiskt alternativ till inplastning för en 

miljövänligare lösning.

*Ej för användning vid transport.

MODELL 1 2 3.1 3.2 3,3 4 5 6 7 8 9 FÄRGER SKU

NYHET Explorer Pro Explorer Pro            Svart 295101032
GTX, RXT-modeller med 
fjädring

GTX S, GTX Limited S (2012–2017)      

Svart/
Ljusgrå

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

RXT-X aS (2011-2016)      280000586
GTX-, RXT-, Wake Pro-, FishPro-
modeller utan fjädring

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 
och senare)            Svart 295101014

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

Ljusgrå 295100719

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

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

295100721
GTR-X (2017-2019)       295100721
RXP-X (2021 och senare)          295100889

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

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

Ljusgrå
295100722

GTR (2012-2019)       295100723
Wake (2011-2019)       Svart 295100724
GTI, GTI SE, GTR, Wake 170 (2020 
och senare)/ FishPro Scout           Svart 295100928

Spark-modeller Spark 2up         
Svart

295100912
Spark 3up          295100789

Obs! Fråga återförsäljaren angående tidigare modellår.
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295100718
295100719
280000460
280000586

295101014 295100720

295100724

295100925

295100722
295100723

295100721
295100889

295100928
295100912
295100789

295101032

Reservkrokar för kapell Alla modeller (2017 och senare) 295100754

Reservkrokar för kapell Alla modeller (2016 och tidigare) 295100407
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På resande 
fot
Sea-Doo släp är designade för att 
passa alla Sea-Doo-vattenskotrar och 
underlätta lastning och lossning.

CLICK & GO-SLÄP 
Nyckelfunktioner

  Smart, patenterad Click & 
Go-låsmekanism för Spark.
 Inga spännremmar 
behövs för att fästa 
vattenskotern.

 Optimerad för alla Spark- 
modeller (1+1 och 1+2), 
ingen justering av stöd 
eller fästanordningar 
krävs.

  Släpets låga totalvikt 
(400 kg) gör att det kan 
dras även av en liten bil.

Totallängd 390 cm
Totalbredd 160 cm
Totalvikt
(gör att släpet kan dras  
även av en liten bil)

400 kg

Lastvikt 255 kg

SEA-DOO SPARK CLICK & GO-SLÄP
   Robust fastsättning, inget behov av separata stöd
     Lättanvänd, smart, patenterad Click & Go-låsmekanism
     Ljusramp med gångjärn skyddar belysningen vid sjösättning och lossning
   Inget behov av laststroppar
     Säker design, mjuk utformning skyddar vattenskotern och användaren

För alla Sea-Doo Spark-modeller
619590207 (utan broms)  
619590338 (med broms)

Släp
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Omdesignat 
gummistopp för 
vattenskotern

SEA-DOO-SLÄP BIG ONE
    Inget behov av separata stöd
     Lättanvänd
     Fastspänning med laststroppar
     Säker och mjuk utformning som skyddar vattenskotern och användaren
    Löstagbart belysningsfäste   
    Uppfällbart belysningsfäste

Totallängd 447 cm
Totalbredd 160 cm
Totalvikt 700 kg
Lastvikt 559 kg

För alla Sea-Doo vattenskotermodeller
619590223 (utan broms) 619590337 
(med broms)

Rullsats till Big One
(Illustration saknas) 

619590397

Obs! Kontakta närmaste Sea-Doo-återförsäljare för rekommenderade detaljhandelspriser för släp.

Totallängd 497 cm
Totalbredd 160 cm
Totalvikt
(gör att släpet kan dras även av en 
liten bil)

700 kg

Lastvikt 532 kg

SEA-DOO LOCK & GO-SLÄP
   Patenterad låsmekanism för Sea-Doo-vattenskoter
   Passar alla Sea-Doo vattenskotrar utom Sea-Doo Spark och FishPro
   Inget behov av laststroppar för att hålla vattenskotern på plats
   Mjuk design som skyddar vattenskotern och användaren
   Unikt gummistopp framtill spärrar vattenskotern i fören
   Stänkskydd som håller att gå på gör det enklare att nå vattenskotern

För alla Sea-Doo vattenskotermodeller (utom Sea-Doo Spark och Fish PRO)
860202384 (utan bromsar)  
860202389 (med bromsar)

Enkla släp
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SEA-DOO-SLÄP BIG TWO
     Inget behov av separata stöd
     Lättanvänd
     Fastspänning med laststroppar
     Säker och mjuk utformning som skyddar vattenskotern och användaren
    Löstagbart belysningsfäste   
    Uppfällbart belysningsfäste

Totallängd 515 cm
Totalbredd 245 cm
Totalvikt 1 200 kg
Lastvikt 917 kg

För alla Sea-Doo vattenskotermodeller

619590586

Dubbla släp

Enkelt Dubbelt
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Stabil förankring    

Inget behov av separata stöd    

Lättanvänd    

Smart, patenterad  
Click & Go-låsmekanism  

Ljusramp med gångjärn skyddar 
belysningen vid sjösättning och 
lossning

 

Inget behov av laststroppar  

Säker konstruktion    

Mjuk design som skyddar vattensko-
tern och användaren    

Fastspänning med laststroppar  

Löstagbart belysningsfäste  

Uppfällbart belysningsfäste  

SLÄP 
Viktiga funktioner
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Släptillbehör

 Spännremmar
   Avsedd speciellt för att spänna fast en vattenskoter på 
ett släp.

   Specialanpassat system med fyra krokar som är idealiskt 
för snabb montering och demontering utan att remmen 
behöver lossas från spärrmekanismen.

   Påkostad spärrmekanism med lätt och smidig åtdragning 
av remmen.

   2,5 cm polyesterrem med Sea-Doo-logotyp, kuddar som 
skydd för skrovet, extra remhållare och överdragna 
krokar.

   Säljs per styck.
 Alla vattenskotrar (utom SPARK)
 295100389

 Spännremmar
   181 kg säker belastning.
   2,5 cm x 3 m-rem med Sea-Doo-, Ski-Doo- och 
Can-Am-logotyper.

   Deluxe-spännrem med gummihandtag.
   Överdragna S-krokar.
   2-pack.
 Alla vattenskotrar
 860200447

 Bultmonterade† indragbara 
spännband
   Perfekt för transport av vattenskotern eller säkring av 
annan last.

   Enkel montering på alla plana ytor (till exempel lastflak eller 
ram).

   2,5 cm x 1,83 m-rem med kraftiga sömmar. 226 kg 
belastningsgräns och 680 kg brotthållfasthet.

   Praktisk tryckknapp som automatiskt lossar och lindar 
upp remmen, och spärrmekanism som drar åt remmen 
ordentligt och håller vattenskotern eller annan last 
säkert på plats.

   Gummiklätt spärrhandtag ger stadigt grepp, och kroken 
är vinylöverdragen för att skydda lastens yta.

   Säljs parvis.
 295100841

Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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Anteckningar
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Delar och underhåll



Begränsad Sea-Doo-garanti*

1 år för BRP-reservdelar
*Inköpt hos en auktoriserad BRP-återförsäljare/distributör eller i en BRP-auktoriserad online-butik. Såvida inget annat anges eller föreskrivs enligt gällande lag. Andra uteslutningar 
kan gälla. Läs den begränsade garantin i dess helhet eller kontakta en auktoriserad Sea-Doo-återförsäljare. Denna begränsade garanti avser inte fabriksinstallerade tillbehör.

Delar och 
underhåll
75 Reservdelar

77 Prestandatillbehör

78 Underhållsprodukter

79 Motoroljor

80 Funktionsvätskor

81 Smörjmedel



Reservdelar
Batteri 18 A (HTX20L-FA) 18 A, våtbatteri (HTX20L-FA)  296000449

• OEM Sea-Doo-batteri tillverkat av absorberande 
glasfibermatta (AGM) som ger längre lagringstid 
och bättre prestanda än vanliga våtbatterier.

• Ett fabriksfyllt, permanent förseglat/spillfritt 
batteri för underhållsfri användning (inget behov 
att kontrollera nivåer eller tillsätta vatten).

Lyftsats 295100758

• Lyfter och positionerar vattenskotern på ett säkert 
sätt med hjälp av en lyftutrustning tillverkad av 
nylonmaterial och vinylbelagda lyftbeslag av stål.

• 544 kg lyftkapacitet.
• Medger både rakt lyft och lyft i vinkel.

Offeranoder
Ytterdiameter: 26 mm. Höjd: 6 mm
Ytterdiameter: 26 mm. Höjd: 13 mm

271001920
271001813

• Offeranoder har till uppgift att skydda delar av 
vattenskotern som befinner sig under vattenytan 
från galvanisk korrosion.

• Som namnet antyder ”offras” anoden genom att den 
utsätts för den elektrokemiska korrosion som annars 
skulle angripa metallkomponenter som impeller, 
jetpumpsmunstycke eller motor, vilket förhindrar att 
dessa komponenter korroderas och förstörs. 

• Galvanisk korrosion kan orsaka stor skada om den 
inte hanteras på rätt sätt.

• Inspektera offeranoden minst en gång i månaden. 
• Byt ut offeranoden mot en ny när den har brutits 

ned till 50 %.

Offeranoder
1/4-18 NPT-anod för intercooler på 260 och 300 hk-modeller (2016 
och senare). 271001942

• Offeranoder har till uppgift att skydda delar av 
vattenskotern som befinner sig under vattenytan 
från galvanisk korrosion.

• Som namnet antyder ”offras” anoden genom att den 
utsätts för den elektrokemiska korrosion som annars 
skulle angripa metallkomponenter som impeller, 
jetpumpsmunstycke eller motor, vilket förhindrar att 
dessa komponenter korroderas och förstörs. 

• Galvanisk korrosion kan orsaka stor skada om den 
inte hanteras på rätt sätt.

• Inspektera offeranoden minst en gång i månaden. 
• Byt ut offeranoden mot en ny när den har brutits 

ned till 50 %.

Servicesats för 
kompressor Passar alla 215, 255 och 260 hk-modeller 420881102

• Komplett sats för renovering av kompressor.
• Tillverkad av högkvalitativa Sea-Doo-originaldelar 

och metallbrickor som ger ökad tillförlitlighet.

Vänd dig till en certifierad BRP-återförsäljare för att få rätt 
delar till din vattenskoter.
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Effektiva impellrar utformade för att 
ytterligare förbättra motorprestanda och 
kalibrering. Perfekt matchning till slitringar 
och drivaxelkomponenter.

•  Enkelt och kostnadseffektivt sätt att hålla 
pumpsystemet i perfekt skick.

• Återställer korrekt impellerspel.
•  Minskar kavitationen och återställer 

förlorad prestanda som orsakas av en sliten 
ring.

IMPELLRAR SLITRINGAR

MOTOR MODELL ÅR SKU

60/90

Spark 2014 och senare 267000948

GTI
GTS
GTI SE 90

2017-2019 267000919

GTI 90 2020 och senare 267001046

130/155

GTI 130&155
GTI SE 130&155
GTS 130

2009-2019 267000940

GTI 130
GTI SE 130 2020 och senare 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 och senare 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 och senare 267001045

255/260

GTX Limited iS och 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 och senare 267000951

RXP-X 300 2016-2020 267000951

RXP-X 2021 och senare 267001050

Vänd dig till en certifierad BRP-återförsäljare för att få rätt delar till din vattenskoter.

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 (alla 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 (alla modeller, utom 
300 hk)

2009-2015 267000372

RXP-X 300 2016-2022 267000917

RXT (alla modeller, utom 
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

Vänd dig till en certifierad BRP-återförsäljare för att få rätt delar till din 
vattenskoter.
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Prestandatillbehör
Top-Loader insugsgaller Spark 295100845

• Insugsgaller med unik vingdesign för snabbare 
acceleration och högre toppfart.

• Djupa sidoskenor förbättrar kursstabilitet och 
köregenskaper.

• Slitstark korrosionsskyddande svart 
racingbeläggning.

• IJSBA-godkänt.
• Pumptätningssats (295100846) är nödvändig för att 

dra full nytta av gallrets fördelar.

Pumptätningssats Spark 295100846

• Platsspecifika, specialgjutna insatser som fyller 
tomrum vid insugsgallrets kanter där luft kan läcka 
in i pumpen och orsaka kavitation.

• Maximal tätningseffekt.
• Krävs vid installation av Top-Loader insugsgaller 

(295100845).

Pro-Series sponsonsats Spark 295100847

• Racingbeprövade Pro-Series-sponsoner med 
överlägsen design som dramatiskt förbättrar 
vattenskoterns köregenskaper.

• Helsäkert monteringssystem med massiv stödplåt 
och fyra fästpunkter med aluminiuminsatser.

• Sponsonerna är justerbara i djupled för anpassning 
av deras inverkan på skotern.

• Enkel installation med användning av 
originalinfästningar.

Sats för uppgradering av 
monteringsbeslag - 
främre och bakre däck Spark 295100849

• Innehåller 31 brickor för främre och bakre däcket, 
plus en extra bricka.

• Sats med kraftiga stålbrickor som ersätter 
originalplastbrickorna.

• Ger en suverän kosmetisk uppgradering och ökad 
hållbarhet.

• Precisionsbearbetade och elektropolerade brickor 
med utomordentlig passform och finish.

• Ett måste om du demonterar och återmonterar 
däcket regelbundet för underhåll och kontroll.

Sats för uppgradering av 
monteringsbeslag - 
huvuddäck Spark 295100848

• Innehåller 22 brickor för huvuddäcket (mittre) med 
åtkomst till motorn, plus en extra bricka.

• Sats med kraftiga stålbrickor som ersätter 
originalplastbrickorna.

• Ger en suverän kosmetisk uppgradering och ökad 
hållbarhet.

• Precisionsbearbetade och elektropolerade brickor 
med utomordentlig passform och finish.

• Ett måste om du demonterar och återmonterar 
däcket regelbundet för underhåll och kontroll.

Slitring i rostfritt stål

230 hk (2020 och senare), 300 hk (2016 och senare)
GTI, GTS, Wake, GTX 130, 155 och 170 (2011 och senare)
Spark
GTR 215 (upp till 2016), RXT och GTX 260 (2009-2017), RXT och GTX 
230 (2017-2018), RXT och GTX 215 (2009-2017)

267001060
267000800
295100649
 
296000431

• Slitstark och hållbar ersättningsslitring i rostfritt 
stål.

• Beständig mot smuts och korrosivt saltvatten.

• Rekommenderas om vattenskotern ofta dras upp på 
stranden eller körs i grunt eller strömmande vatten.

• Monteras enkelt och direkt genom att tryckas in.

Obs! Kontakta närmaste Sea-Doo-återförsäljare för rekommen-
derade detaljhandelspriser för produkterna.

Skräpavskiljande 
vattenintagsgaller GTI, GTS och Wake (2011-2019) 271001948

• Skyddar jetpumpen och kylsystemet mot stenar och 
skräp som är större än 10 mm.

• Hjälper till att skydda impellern och slitringen mot 
skador och förtida slitage.

• Bidrar även till minskad alganhopning.
• Rekommenderas om vattenskotern ofta dras upp på 

stranden eller körs i grunt eller strömmande vatten.
• Räkna med en smärre prestandaminskning.
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Underhållsprodukter

NGK†-tändstift

DCP-R8E
KR9E-G
CR8EB

707000246
296000421
415129403

• BRP-återförsäljare har hela linjen av NGK 
kvalitetständstift för Sea-Doo-vattenskotrar.

Salt-Away† 

295100219 Refill 3,785 L
295100220 Refill 946 ml
295100218 Koncentrat med 
spraymunstycke 946 ml

• Blandat med vatten sköljer medlet bort saltet och 
lämnar kvar en skyddande hinna som motverkar rost 
och korrosion.

• Kan användas även för tvätt och underhåll av släp.

Salt-Away† spraymunstycke 295100221

Spolningssats

Spark (standard på 2015 och senare modeller)
För vattenskotrar som inte har något T-rör och som saknar gängat 
vattenutlopp.

295100555
 
295500068

• Ett nödvändigt tillbehör för att förhindra korrosion i 
motorn och för att bibehålla maximala prestanda.

• Inkluderar alla nödvändiga komponenter för smidig 
spolning.

Spolningsadapter 295500473

• För de flesta vattenskotermodeller med gängat 
vattenutlopp.

Kopplingsslang 295500258

• För de flesta vattenskotermodeller med T-rör.
• Även för vattenskotermodeller med 

spolningsadapter på vattenutkastet
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Motoroljor

Oljevakuumverktyg 295100244

• Avlägsnar motorolja säkert och enkelt.
• Drivs med elborr. 

Oljefilter

420956123 Rotax 900 ACE-motor
420956744 Rotax 1500 cc-motor eller 
större

• Vänd dig till en certifierad BRP-återförsäljare för att 
få rätt delar till din vattenskoter.

Handpump med behållare 529035880

XPS 4T 5W-40 syntetisk oljeblandning, bytessats

9779250 (US)/779183 (EU)   
Rotax 900 ACE-motor
9779251 (US)/9779400 (EU)  
Rotax 1500 cc-motor eller större

• Tids- och kostnadsbesparande praktisk bytessats 
med allt-i-ett.

• Inkluderar XPS syntetisk oljeblandning, oljefilter, 
o-ringar och packning.

XPS 4T 5W40 syntetisk oljeblandning
9779133 (US)/779290 (EU) 1 qt/0,946 L
9779134 (US)/9779291 (EU) 1 US gal./3,785 L

• Avsedd för högpresterande 4-taktsmotorer i såväl 
vattenskotrar som terräng- och vägfordon, inklusive 
turbo- eller kompressormatade powersportmotorer.

• Formulerad med högkvalitativa 
förslitningsskyddande och rostskyddande tillsatser.

• Ger överlägset rost- och korrosionsskydd för motor 
och transmission även under extrema förhållanden.
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Funktionsvätskor

XPS 2T E-TEC syntetisk olja
9779281 0,946 L
9779282  3,785 L

• Motorolja utvecklad specifikt för Rotax-motorernas 
unika krav och ger maximalt skydd mot motorslitage 
i E-TEC-motorer.

• Innehåller avancerade tillsatser som smörjer 
motorns delar och håller dem rena med minimalt 
slitage.

• Denna motorolja med lågt rökutsläpp och minimal lukt 
säkerställer dessutom maximala motorprestanda.

• Kan användas med direkta och semidirekta 
bränsleinsprutningssystem samt 
tvåtaktsförgasarmotorer med höga prestanda.

XPS 2T syntetolja för racing
9779180 0,946 L
9779181 (US)/9779229 (EU) 1 US gal./3,785 L 

• Utformad för alla bränsleinsprutade, förgasar-, 
oljeinsprutnings- eller förblandnings tvåtakts 
vattenskotermotorer.

• Har låga rökutsläpp och underlättar kallstarter.

• Ger maximalt skydd mot korrosion och slitage genom 
att hålla motordelarna smorda och rena.

Färdigblandat kylmedel med lång hållbarhet
9779150/619590204 (Skandinavien)
0,946 L 

• Frostskyddsmedel/kylvätska som har rätt 
utspädning och nödvändiga tillsatser för att 
förhindra korrosion och kavitation i BRP-kylsystem.

• Specialmedel med lång livslängd, 5 år, särskilt 
framtagen för BRP-enheter.

• Överlägsen värmeöverföring.
• Idealisk som kylvätska i enheter som vanligtvis 

använder en kylvätska med 2 års livslängd (grön).
• 5 år (orange).
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Smörjmedel
Syntetiskt smörjfett

9779702 (US)/293550010 (EU)   
14 oz./400 g

• Rekommenderas för marina ändamål.
• Detta syntetiska fett ger bästa tillgängliga skydd 

mot slitage och vatten.

Syntetisk jetpumpsolja 9779221 178 ml

• I den här syntetiska jetpumpsoljan används en 
unik kombination av syntetiska basoljor och 
tillsatser som möjliggör högre belastningar, bättre 
skjuvningsstabilitet och mindre oxidering jämfört 
med andra syntetiska och konventionella APl GL-5-
oljor.

• Rekommenderas för Sea-Doo-jetpumpar som kräver 
olja.

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

• Etanolkompatibel, stabiliserar bränslet i tanken så 
att det inte bryts ned och orsakar startsvårigheter, 
trögt gaspådrag och ojämn gång.

• Etanol tar upp fukt, och den här produkten 
innehåller kraftfulla antikorrosionstillsatser för att 
skydda bränslesystemets delar.

• Förhindrar problem förknippade med E10-bränslen.

XPS konserveringsolja 
9779173 / 619590094 (Skandinavien)   
12 oz. / 350 g

• Högklassig kondensförebyggande olja som skyddar 
invändiga motordelar mot rost och korrosion.

• Täcker invändiga motordelar under hela 
förvaringsperioden, men förbränns när motorn 
startas igen.

• Skyddar motorer som inte används eller är i 
förvaring.

• Förbränns fullständigt vid start.

Rostförebyggande smörjmedel 
9779167 / 619590722 (Skandinavien)  
14 oz./400 g

• Universalsmörjmedel som även kan användas för att 
förhindra rost, korrosion och fuktinträngning.

• Innehåller EP-tillsatser och kan användas så gott 
som överallt där smörjning krävs.

Lagerfett för jetpump
(Illustration saknas)

9779703 (US)
293550032 (Europa)
619600030 (Skandinavien)

• Speciellt gjord för högpresterande 
jetdrivningssystem.

• Högpresterande fett som är formulerat för att 
motstå och stöta bort vatten.

• Förhindrar spridning av ytoxidation som orsakar 
rost och korrosion.
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Flytvästar är mer inkluderande än 
någonsin! 
Alla stilar är nu unisex!

Storleksrekommendation

Storlek Motsvarande 
Herr 

Motsvarande 
Dam

XS XS S

S S M

M M L

L L XL

XL XL 2XL

2XL 2XL 3XL

3XL 3XL 4XL



Välj den perfekta 
flytvästen

Många alternativ, massor av säkerhet. Oavsett om du åker 
på en våt och vild tur eller en lättsam långkryssning har vi 
rätt flytväst för dig. 

Alla våra flytvästar har stora ärmhål för god åkkomfort 
och är Coast Guard-godkända!

AIRFLOW
För ultimat komfort

FREEDOM
För rörelsefrihet

EXPLORER
För alla äventyr

MOTION
Robust men bekväm

NAVIGATOR
Det mest prisvärda 

alternativet

JUNIOR & BARN – 
FREEDOM

För dina tonåringar och 
barn

SANDSEA FÖR 
BARN

För yngre barn

KOMFORTNIVÅ

RÖRELSEFRIHET

PRISSÄTTNING $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

STORLEKAR Unisex En storlek mindre 
för dam

Unisex En storlek mindre för 
dam

Unisex En storlek mindre 
för dam

Unisex En storlek mindre 
för dam

Unisex En storlek mindre för 
dam

Tonåringar och barn Barn

MATERIAL Ecopren Ecopren Ripstop nylon Polyester Polyester Ecopren Polyester

PASSAR Atletisk passform Atletisk passform Normal passform Normal passform Normal passform/två 
storlekar

Atletisk passform Normal passform
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AIRFLOW
För ultimat komfort

FREEDOM
För rörelsefrihet

EXPLORER
För alla äventyr

MOTION
Robust men bekväm

NAVIGATOR
Det mest prisvärda 

alternativet

JUNIOR & BARN – 
FREEDOM

För dina tonåringar och 
barn

SANDSEA FÖR 
BARN

För yngre barn

KOMFORTNIVÅ

RÖRELSEFRIHET

PRISSÄTTNING $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

STORLEKAR Unisex En storlek mindre 
för dam

Unisex En storlek mindre för 
dam

Unisex En storlek mindre 
för dam

Unisex En storlek mindre 
för dam

Unisex En storlek mindre för 
dam

Tonåringar och barn Barn

MATERIAL Ecopren Ecopren Ripstop nylon Polyester Polyester Ecopren Polyester

PASSAR Atletisk passform Atletisk passform Normal passform Normal passform Normal passform/två 
storlekar

Atletisk passform Normal passform
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Flytväst

FLYTVÄST – UNISEX

KOMFORT FÖR SVANKRYGGEN
Extra stoppning minimerar trycket på ryggens 
nedre del och ger gott stöd.

LUFTFLÖDESSYSTEM
Håller flytvästens yta borta från huden för en 
torrare och bekvämare åktur.

NÄTPARTIER
Dränerar bort vatten så att västen torkar 
snabbt och kroppsvärmen regleras för ökad 
komfort.

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

Svart (90)

Grå (09)

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

Svart (90)

Vår populäraste flytväst Lätt, lågprofilerad ecoprendesign för komfort hela dagen. 
• Miljövänligt ecoprenmaterial som är gummifritt, flexibelt, lätt, andas bra och är snabbtorkande.
• Västens innerfoder konstruerat av miljövänlig 100 % PVC-fri Gaia-vaddering.
• LUFTFLÖDESSYSTEM: Formad invändigt med EVA-material så att flytvästens yta inte ligger an mot huden. 
• KOMFORTZON FÖR SVANKRYGGEN: Extra stoppning minimerar trycket på ryggens nedre del och ger gott stöd.
• NÄTPARTIER: Dränerar bort vatten så att västen torkar snabbt och kroppsvärmen regleras för ökad komfort. 
• Bekväm passform.
• YKK-blixtlås framtill.
• Sidopartier i stretchfodertyg ger ökad komfort.
• Slinga vid nacken för fastsättning av Sea-Doo-glasögon.
• D-ring för fastsättning av nycklar.
• Sea-Doo- och BRP-märkta versioner.

Hi-Vis Yellow (26)Blå (80)

Orange (12)

Lava Red (17)

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

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

Lava Red (17)

Blå (80) Svart (90) Teal (74)

Turquoise 
 (Aqua) (76)

Lava Red (17) Svart (90)

Flytväst som är konstruerad för att ge maximal rörlighet och exceptionell komfort.
• Miljövänligt ecoprenmaterial som är gummifritt, flexibelt, lätt, andas bra och är snabbtorkande.
• Kombination av PVC- och polyetylenskuminlägg.
• KOMFORTZON FÖR SVANKRYGGEN: Extra stoppning minimerar trycket på ryggens nedre del och ger gott stöd.
• NÄTPARTIER: Dränerar bort vatten så att västen torkar snabbt och kroppsvärmen regleras för ökad komfort.
• Bekväm passform.
• YKK-blixtlås framtill.
• Segment fram och bak ger ökad komfort och rörelsefrihet.
• Sidopartier i stretchfodertyg ger ökad komfort.
• Slinga vid nacken för fastsättning av Sea-Doo-glasögon.
• D-ring för fastsättning av nycklar.

Svart (90)

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

Grön (70)

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

Äventyrsklar flytväst med fickor och extra säkerhetsfunktioner.
• Tåligt ripstop-nylontyg.
• Polyetylenskuminlägg.
• Segmenterade skumplastblock i korsryggen för ökad sittkomfort.
• Kamerahållare.
• Visselpipa.
• Fäste för handhållen VHF-radio.
• Slinga vid nacken för fastsättning av Sea-Doo-glasögon.
• D-ring för fastsättning av nycklar.
• Flera fickor.
• Sea-Doo- och BRP-märkta versioner.
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FLYTVÄST – UNISEX

FLYTVÄST – JUNIOR OCH BARN FLYTVÄST – BARN

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

Flytväst med extra kraftigt polyesteryttertyg.
• Slitstarkt nylonmaterial.
• Polyetylenskuminlägg.
• Segmenterade skumplastblock i ryggslutet för 

mer komfortabel sittställning.
• Rymligt skurna ärmhål för god körkomfort.
• Slinga vid nacken för fastsättning av Sea-Doo-

glasögon.
• Skal: 100 % nylon.
• Isolering: 100 % expanderbar polyetylen.

Hi-Vis Yellow (26)Ice (38)

Navy (89)

Grå (09)

Flytväst med extra kraftigt ecoprenyttertyg för barn. 
• Miljövänligt ecoprenmaterial som är gummifritt, flexibelt, lätt, andas bra och är 

snabbtorkande.
• Rörelsefrihet. 
• Säker och bekväm silhuett.
• Kombination av PVC- och polyetylenskuminlägg. 
• YKK-blixtlås framtill.
• Rymligt skurna ärmhål för god körkomfort.
• Skal: 100 % polyester.
• Isolering: 50 % PVC, 50 % expanderbar polyeten.

Hi-Vis Yellow (26)                          Svart (90)

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

Charcoal Grey (07)

Sea-Doo Sandsea barnflytväst
285950 (US)/285952 (EU)

M (15–25 kg), L (25–40 kg)*

Blå (80)         Grå (09)

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

Flytväst med extra kraftigt polyesteryttertyg.
• Polyetylenskuminlägg.
• Dubbla storlekar för enkel delning.
• Bekväm passform.
• Rymligt skurna ärmhål för god körkomfort.
• Slinga vid nacken för fastsättning av Sea-Doo-

glasögon.
• D-ring för fastsättning av nycklar.
• Skal: 100 % polyester.
• Isolering: 100 % expanderbar polyetylen.

Svart (90)
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Charcoal Grey (07)

Sea-Doo Sandsea barnflytväst
285950 (US)/285952 (EU)

M (15–25 kg), L (25–40 kg)*

SKAFFA DIG PERFORMANCE-
LOOKEN
DEN ULTIMATA UTRUSTNINGEN FÖR SNABBA ÅK

1

2
3

4

5

6

7

8

HERR

1  Montego-jacka
286817_89

2 Kortärmad Performace 
solskyddströja
454666_57

3 Sea-Doo Choppy- 
handskar korta fingrar
446333_83

4 (NYHET) Sea-Doo  
Surfkeps
454674_90

5 Montego-byxor
286818_90

6 (NYHET) Sea-Doo  
förarskor
444260_90

7  Sea-Doo Sand polariserande 
flytande solglasögon
448746_95

8 Sea-Doo Airflow  
Sunset Edition flytväst
285988_80

DAM

9 Montego dambyxor
286820_90

10 Montego damjacka
286821_41

11Sea-Doo Lagoon 
polariserande flytande 
solglasögon
448747_36

12 (NYHET) Solskyddsoverall 
dam
454672_41

13Sea-Doo Choppy- 
handskar korta fingrar
446333_74

14 Sea-Doo Airflow  
Sunset Edition flytväst
285988_17

15 (NYHET) Sea-Doo 
förarskor
444260_90

9

1011

12

13

14

15



Neopren-
guide

EXPLORER 
FÖRARJACKA
För alla äventyr

ÅKJACKA I NEOPREN
För kallare dagar; ultimat 
skydd mot väder och vind

3 MM ESCAPE KORT 
VÅTDRÄKT

Överlägset skydd mot 
väder och vind, byggd för 

höga farter

MONTEGO JACKOR OCH BYXOR
Ultimat skydd för prestandaåkare

NEOPRENSHORTS
Fantastiskt skydd och komfort 

på högintensiva åkturer

SKYDDANDE 
UNDERSHORTS

Andningsbart och lätt första 
lager

SKYDD

VÄRME

PRISSÄTTNING $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

STORLEKAR M M H/D H/D H/D H/D

ANVÄNDNING
Kallvädersäventyr.

Fiske.
Prestanda.

För kallt väder.
Prestanda.

Fritid.

Moderata temperaturer.
Prestanda.

För kallt väder.
Skydd vid uppvisningshastighet.

Skydd mot vattenintrång.

Medelbra väder.
Skydd mot vattenintrång.

Varmt väder.
Skydd mot vattenintrång.

Designad för Sea-Doo-vattenskoterlivet. Oavsett om du är ute på hel-
dagsfiske, forsar fram i hög hastighet eller bara cruisar runt, se till att 
alltid vara skyddad mot väder och vind med vårt neoprenutbud.

Vår åkutrustning i neopren ger exceptionellt skydd och komfort på varje 
åktur.
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EXPLORER 
FÖRARJACKA
För alla äventyr

ÅKJACKA I NEOPREN
För kallare dagar; ultimat 
skydd mot väder och vind

3 MM ESCAPE KORT 
VÅTDRÄKT

Överlägset skydd mot 
väder och vind, byggd för 

höga farter

MONTEGO JACKOR OCH BYXOR
Ultimat skydd för prestandaåkare

NEOPRENSHORTS
Fantastiskt skydd och komfort 

på högintensiva åkturer

SKYDDANDE 
UNDERSHORTS

Andningsbart och lätt första 
lager

SKYDD

VÄRME

PRISSÄTTNING $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

STORLEKAR M M H/D H/D H/D H/D

ANVÄNDNING
Kallvädersäventyr.

Fiske.
Prestanda.

För kallt väder.
Prestanda.

Fritid.

Moderata temperaturer.
Prestanda.

För kallt väder.
Skydd vid uppvisningshastighet.

Skydd mot vattenintrång.

Medelbra väder.
Skydd mot vattenintrång.

Varmt väder.
Skydd mot vattenintrång.
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Neopren åkutrustning

NEOPREN ÅKUTRUSTNING – HERR

Charcoal Grey (07)

NYHET Explorer förarjacka
286815 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

3/2 mm åkjacka i neopren byggd för äventyr.
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• 3 mm Glideskin neopren axelok.
• Lös passform
• Avsedd att bäras över flytvästen
• Slits baktill för större rörelsefrihet.
• Flerfunktionsfickor med nät, reflekterande 

svetsar och D-ring.
• Reglerbar huva och kardborrejustering vid 

handled.
• Robust YKK-blixtlås med automatiskt lås på 

framsidan.
• Nyckelögla i höger ficka.

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

Montego-jacka
286817 S, M, L, XL, 2XL

3/2 mm Montego-jacka i neopren
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• Atletisk passform. 
• Integrerat 2 mm Glideskin-neoprenband i 

linningen.
• Robust YKK-blixtlås med automatiskt lås på 

framsidan.
• Råa kanter vid ärmslut och krage. 
• Täckstygn som förhindrar skavning.
• UV-skydd.

Marin (89)

3 mm Escape kort våtdräkt
286788 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

3/2 mm våtdräkt för ultimat skydd och komfort i 
måttliga temperaturer.
• 90 % neopren stretch, 10 % nylon.
• UV-skydd. 
• Öppen krage för bättre rörlighet med 

reglerbart kardborrband. 
• Robust YKK-blixtlås baktill. 
• Glideskin kantsömstätningar i ärmar och ben.
• Blixtlås baktill med förlängd flik.

Orange (12)

Åkjacka i neopren
286787 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Förarjacka i 2/1,5 mm neopren att bäras över 
flytvästen för extra värme och skydd mot väder 
och vind. 
• 90 % neopren stretch, 10 % nylon.
• Superelastiskt 1,5 mm neoprentyg på 

underarmar, ärmuppslag och ärmflikar.
• UV-skydd.
• Reglerbar huva och manschett.
• Robusta YKK-blixtlås framtill och på fickor.
• Reflexdetaljer på ärmarna.

Svart (90) Grå (09)

Montego-byxor
286818 S, M, L, XL, 2XL

3/2 mm slitstarka åkbyxor i neopren
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• Ergonomiskt midjeband med justerbar 

dragsko.
• Hög midja för överlägsen täckning under 

åkning.
• 2mm neopren stretchtyg i sidan för komfort 

och rörlighet
• Texturerat neopren och slitstarkt 

nötningsskydd i knäna.
• Glidskin-neopren i benlinningen. 
• Atletisk passform. 
• UV-skydd.
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NEOPREN ÅKUTRUSTNING – HERR

NEOPREN ÅKUTRUSTNING – DAM

Svart (90)

Neoprenshorts
286808 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Åkshorts i 2 mm neopren.
• Ergonomisk linning och högre baktill för 

bättre täckning. 
• Platt låskonstruktion för mer komfort.
• Sidoficka med nyckelögla. 
• Formskuren.
• Stretchmaterial.
• UV-skydd.
• Fuktavledande.

Svart (90)

Skyddande undershorts
454581 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Skyddande undershorts för att skydda dig från 
väder och vind när du kör Sea-Doo.
• 82 % nylon, 18 % spandex.
• 220 gsm.
• 1,5 mm neopren stretchmaterial omkring 

stussen för bättre skydd.
• Fyrvägs-stretchmaterial.
• 3D nätficka för stöd och ventilation. 
• Resår i midjan.

Svart (90)

Neoprenshorts – dam
286786 XS, S, M, L, XL, 2XL

Åkshorts i 2 mm neopren.
• Förbättrad midjeskärning i yogastil
• Sömmar med täckstygn som inte skaver mot 

huden.
• Sea-Doo-tryck på sidan.

Svart (90)

NYHET 1,5 mm Shorty Shorts i 
neopren – dam
286824 XS, S, M, L, XL, 2XL

1,5 mm neopren åkshorts
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• Innersöm: 5"
• Ergonomiskt yogamidjeband och lång rygg för 

mer täckning. 
• Täckstygn som förhindrar skavning.
• Formskuren.
• Stretchmaterial.
• Fuktavledande.
• Sea-Doo-tryck på baksidan.

Svart (90)

Skyddande undershorts – dam
286799 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

2 mm neopren undershorts för skydd omkring 
stussen.
• Resår i midjan. 
• Stretchmaterial.
• UV-skydd.
• Fuktavledande.
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Teal (74) Violett (41)

Montego damjacka
286821 XS, S, M, L, XL, 2XL

slitstark damåkjacka i 3/2 mm neopren
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• Atletisk passform. 
• 2 mm. Glideskin-neoprenband i linningen.
• Robust YKK-blixtlås med automatiskt lås på 

framsidan.
• Råa kanter vid ärmslut och krage. 
• Täckstygn som förhindrar skavning.
• UV-skydd.
• Sea-Doo-tryck på ärm och rygg.

Svart (90)

Montego dambyxor
286820 XS, S, M, L, XL, 2XL

3/2 mm slitstarka åkbyxor i neopren för dam
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• Ergonomisk linning och högre baktill för 

bättre täckning. 
• 2mm neopren stretchtyg i sidan för bättre 

rörlighet
• Strukturerade neopren- och 

nötningsresistenta knäskydd för bättre 
hållbarhet.

• 2 mm Glideskinn-neopren vid benlinningen 
hjälper till att hålla stilen. 

• Formskuren.
• Hållbar. 
• UV-skydd. 
• Sea-Doo-tryck på ben och rygg.

Deep Purple (42)

3 mm Exotic kort damvåtdräkt
286813 XS, S, M, L, XL, 2XL

3/2 mm damvåtdräkt för bästa skydd och 
komfort i måttliga temperaturer
• 90 % neopren stretch, 10 % nylon.
• 2 mm superstretchtyg i sidorna: 94 % nylon, 

6 % spandex. 
• 3 mm neopren yttermaterial och under 

öppningsdel. 
• UV-skydd.
• Öppen krage med justerbar 

kardborrstängning för komfort och 
rörelsefrihet.

• Glideskin kantsömstätningar i ärmar och ben. 
• Robust YKK-blixtlås baktill med Sea-Doo-flik. 
• Sidoficka och nyckelögla. 
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VAD SKA MAN HA PÅ SIG?

HERR DAM

Lång ärm: 1  454660_81 2 454683_38
Underbyxor och shorts: 3 454581_90 4 454658_26 5 286799_90 6 454680_90  Solglasögon: 7  8 448746_11

Kepsar: 9 454706_26  Flytväst: 10 285988_26 11 287001_76
Handskar: 12 446333_74  Skor: 13 444259_90 14 444259_09
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SOLSKYDDSTRÖJOR – DAM

Solskyddströjor

SOLSKYDDSTRÖJOR – HERR

Navy (89) Violett (41)

NYHET Solskyddsoverall –  
dam
454672 S, M, L, XL

Långärmad solskyddsoverall som skyddar dig 
perfekt under din Sea-Doo-tur. 
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 gsm.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Fyrvägs-stretchmaterial.
• Snabbtorkande. 
• Dragkedja baktill med långt band för enkel 

pådragning.
• Sea-Doo-logga till vänster på bröstet.

Ice (38) Royal Blue (83)

NYHET Långärmad Performance 
solskyddströja – dam
454683 S, M, L, XL

Ultimat lättviktsskydd mot sol och stänk med 
atletisk passform.
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 gsm.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Fyrvägs-stretchmaterial.
• Snabbtorkande.
• Atletisk passform.
• Sea-Doo-logga vid linningen.

Vit (01) Royal Blue (83)

Långärmad Performance 
solskyddströja
454665 S, M, L, XL, 2XL

Ultimat lättviktsskydd mot sol och stänk med 
atletisk passform.
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 gsm.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Fyrvägs-stretchmaterial.
• Snabbtorkande. 
• Atletisk passform.
• Sea-Doo-logga på ärmen.

Smoke (57) Navy (89)

Kortärmad Performace 
solskyddströja
454666 S, M, L, XL, 2XL

Lättviktsskydd mot sol och stänk med en atletisk 
passform och korta ärmar.
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 gsm.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Fyrvägs-stretchmaterial.
• Snabbtorkande. 
• Atletisk passform
• Sea-Doo-logga på axeln.

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

Långärmad Signature 
solskyddströja
454459 S, M, L, XL, 2XL

Långärmad solskyddströja med lös passform.
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 gsm.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Fyrvägs-stretchmaterial.
• Snabbtorkande.
• Sea-Doo-logga mitt på bröstet.

Svart (90) Blå (80) Ice (38)

Kortärmad Signature 
solskyddströja
454487 S, M, L, XL, 2XL

Kortärmad solskyddströja med lös passform. 
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 gsm.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Fyrvägs-stretchmaterial.
• Snabbtorkande.
• Sea-Doo-logga mitt på bröstet.
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SOLSKYDDSTRÖJOR – DAM

VÄLJ DET PERFEKTA  
UV-SKYDDET 

DET NYA KOMPLETTA UTBUDET AV UV-SKYDD 
FÖR KROPPEN.  LÄMNA ALDRIG HEMMET UTAN 

DET ULTIMATA VATTENTÄTA SOLSKYDDET. 

HUVSKJORTA 
MED UV-SKYDD
Perfekt för fiske 

eller långa dagar 
på vattnet

SOLSKYDD-
STRÖJA

PERFORMANCE
Skydd för

prestandaåkare

SIGNATUR 
SOLSKYDD-

STRÖJA 
För komfort

LÅNGÄRMAD 
SKJORTA MED 

UV-SKYDD
För skydd och 

komfort

T-SHIRT MED UV-
SKYDD

Det prisvärda 
alternativet

LEGGINGS MED 
UV-SKYDD

Bästa UV-skydd 
för underkroppen.

SOLSKYDDS-
OVERALL – DAM
För allroundskydd

PERFPRMANCE 
SOLSKYDD-

STRÖJA – DAM
Skydd för 

prestandaåkare

SNABBTORKANDE

UV-SKYDD UPF 50 UPF 50 UPF 50 UPF 50 UPF 50 UPF 50 UPF 50 UPF 50

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

STORLEKAR
Herr

S - 2XL
Herr

S - 2XL
Herr och dam

S - 2XL
S - XL

Herr
S - 3XL

Herr
S - 3XL

Herr och dam
S - 3XL

XS - 2XL

Dam
S - XL

Dam
S - XL

PASSFORM Lös passform Atletisk passform Lös passform Lös passform Lös passform Lös passform Atletisk passform Atletisk passform

Teal (74) Violett (41)

NYHET Kortärmad solskyddströja 
Performance – dam
454682 S, M, L, XL

Lättviktsskydd mot sol och stänk med en atletisk 
passform och korta ärmar.
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 gsm.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Fyrvägs-stretchmaterial.
• Snabbtorkande.
• Formskuren.
• Halv dragkedja mitt på. 
• Sea-Doo-logga på axeln.

Svart (90) Lava Red (17)

Långärmad Signature 
solskyddströja – dam
454465 S, M, L, XL

Långärmad solskyddströja med lös passform – 
dam.
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 gsm.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Fyrvägs-stretchmaterial.
• Snabbtorkande.
• Sea-Doo-logga mitt fram på bröstet.

Svart (90) Navy (89)

Kortärmad Signature 
damsolskyddströja
454484 S, M, L, XL

Kortärmad solskyddströja med lös passform – 
dam. 
• 87 % polyester, 13 % spandex.
• 210 gsm.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Fyrvägs-stretchmaterial.
• Snabbtorkande.
• Sea-Doo-logga mitt fram på bröstet.
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UV-skydd

UV-SKYDD – HERR

UV-SKYDD – DAM

Svart (90) Lava Red (17)

NYHET Huvskjorta med  
UV-skydd
454659 S, M, L, XL, 2XL

Huvskjorta med UV-skydd, perfekt för att hålla 
dig säker och bekväm.
• 92 % polyester, 8 % spandex. 
• 175 gsm.
• Lös passform.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Snabbtorkande.
• Inbyggd halsdamask
• Sea-Doo-logga mitt på bröstet.

Smoke (57) Orange (12)

NYHET Långärmad skjorta med 
UV-skydd
454670 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Långärmad skjorta med UV-skydd, perfekt för 
att hålla dig säker och bekväm.
• 92 % polyester, 8 % spandex. 
• 175 gsm.
• Lös passform.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Snabbtorkande.
• Sea-Doo-logga till vänster på bröstet.

Navy (89) Ljusblå (81)

NYHET Långärmad T-shirt med 
UV-skydd
454660 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Långärmad skjorta med UV-skydd, perfekt för 
att hålla dig säker och bekväm.
• 92 % polyester, 8 % spandex. 
• 175 gsm.
• Lös passform.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Isydd ärm. 
• Sea-Doo logotyp till vänster på bröst och 

plastisoltryck i ryggen.

Heather Charcoal (29) Navy (89)

Sea-Doo t-tröja med  
UV-skydd
454486 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-shirt med UV-skydd.
• 100 % polyester.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Lös passform.
• Snabbtorkande.
• 3D logo framtill.
• Svart kontrastband på axlarna.

Svart (90) Navy (89)

NYHET Sea-Doo leggings med 
UV-skydd
454707 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Hellängds UV-skyddande leggings.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Fuktavledande och snabbtorkande.
• Normal passform med midjeband.

Svart (90)

NYHET UV-skyddande  
leggings – dam
454702 XS, S, M, L, XL, 2XL

Hellängds UV-skyddande leggings.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Fukttransporterande och snabbtorkande.
• Normal passform.
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Kepsar & mössor

KEPSAR & MÖSSOR – UNISEX

Blandade färger (18)

NYHET Sea-Doo halmhatt
454792 S/M, M/L

Bredbrättad stråhatt med justerbar hakrem.
• Sea-Doo-logga framtill.
• Tryckt tyg under brättet.

Army Green (77) Brun (04)

Adventure bredbrättad hatt
454478 En storlek

Hatt med brett brätte perfekt för alla äventyr.
• 100 % bomull.
• Snabbtorkande stretchtyg.
• Reglerbar hakrem.
• Tryckknappar på sidorna.
• Ventilation på sidorna.

Smoke (57) Vit (01)

NYHET Sea-Doo solskyddshatt
454693 En storlek

Solskyddshatt med silikontryck.
• 100 % nylon.
• UV-skydd – 40 UPF.
• Snabbtorkande.

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

Sea-Doo nätkeps
454687 En storlek

Lätt keps som passar på sommaren.
• Fram: 100 % bomull.
• Justering baktill.
• Sea-Doo-logga fram mittpå.

Svart (90) Navy (89)

Sea-Doo platt keps retro
454688 En storlek

Platt keps med nät baktill, perfekt för varma 
sommardagar.
• Fram: 100 % bomull.
• Justering baktill.
• Skumplast fram.
• Sea-Doo-lapp mitt fram.

 Svart (90)                 Teal (74)     Violett (41)

Sea-Doo solhatt
454624 En storlek

Unisex Sea-Doo solhatt, perfekt för en snygg 
look på en härlig båtdag.
• 100 % bomullstwill.
• Sea-Doo-applikation mitt fram. 
• Vävd Sea-Doo etikett vid brättet.

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

NYHET Lätt havskeps
454706 En storlek

Lätt keps för sommartid.
• 100 % nylon.
• UV-skydd – 40 UPF.
• Snabbtorkande.

Svart (90)

NYHET Sea-Doo surfingkeps
454674 En storlek

Surfkeps med nät.
• 100 % polyester.
• Öronlappsremmar med klämma.  
• Flytande brätte.
• UV-skydd – 40 UPF.
• Mjukt plastisoltryck med Sea-Doo-logga 

framtill.

Svart (90) Smoke (57)

Sea-Doo tubhalsduk
454690 En storlek

Snabbtorkande Sea-Doo halsduk.
• 100 % polyester.
• Lätt, fukttransporterande material som andas.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Fungerar samtidigt som pannband eller 

ansiktsskydd.
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KEPSAR & MÖSSOR – HERR

KEPSAR & MÖSSOR – DAM

Grå (09)

NYHET Sea-Doo fiskehatt
454673 En storlek

Lätt och andningsbar fiskehatt.
• 100 % polyester.
• Avtagbart hakband med stropp.
• Flytande brätte.
• Avtagbar nackklaff som skyddar mot väder 

och vind.
• UV-skydd – 40 UPF. 
• Ventilöppning baktill. 
• Sea-Doo-logga mitt fram.

Svart (90)

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

Sea-Doo Signature keps
454686 En storlek

Signaturkeps.
• 100 % bomull.
• Justering baktill.
• Sea-Doo-logga mitt fram.

Army Green (77) Grå (09)

NYHET Sea-Doo kort luva
454675 En storlek

Bekväm kort luva.
• 60 % bomull, 40 % akryl.
• Vävd Sea-Doo etikett framtill.

Svart (90)

Visirkeps – dam
454480 En storlek

Justerbart visir – dam.
• 100 % bomull.
• Spänne baktill för justering.

Violett (41)

Strandkeps – dam
454689 En storlek

Lätt sommarkeps som andas.
• Skumplast fram.
• Justering baktill.
• Sea-Doo broderi framtill.
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1  Sea-Doo Sand polariserande 
flytande solglasögon
448746_95

2 (NYHET) Sea-Doo 
solskyddshatt
454693_01

3 Explorer förarjacka
286815_07

4 (NYHET) Huvskjorta med 
UV-skydd
454659_17

5 Skyddande undershorts
454581_90

6 Adventure cargoshorts
454661_57

7Sea-Doo Choppy-handskar
446332_17

8 (NYHET) Explorer flytväst 
285996_70

9 (NYHET) Sea-Doo leggings 
med UV-skydd
454707_90

10 (NYHET) Sea-Doo-vattenskor
444259_30

 SKAFFA ÄVENTYRSLOOKEN
 FÖR ALLA DINA ÄVENTYR OCH LÅNGA DAGAR PÅ VATTNET!
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Lätt 
vattentömning

Hopfällbar 
bakpanel för enkel 
av- och påtagning

Snabbtorkande

Låg vikt

DET HÄR ÄR DE NYA OCH 
FÖRBÄTTRADE VATTENSKORNA 
OCH FÖRARSKORNA
100 % VATTENTÖMNING
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SKOR – UNISEX

Skor

SKOR (MÄT FOTENS LÄNGD)

Sea-Doo förarskor och vattenskor
US herrstorlek* 5 6 7 8 9 10 11 12 13
US damstorlek 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EU-storlekar 36 ½ 37 ½ 39  40 41 ½ 42 ½ 44 45 ½ 46 ½
Fotlängd från häl till tå (tum) 9 9,2 9,6 10,0 10,4 10,6 11,0 11,2 11,6
Fotlängd från häl till tå (cm) 23,0 23,5 24,5 25,5 26,5 27,0 28,0 28,5 29,5
*Använd US-koder för artikelnumret i din beställning.

Sea-Doo neoprenkängor och neoprenskor
US herrstorlek* 5 6 7 8 9 10 11 12 13
US damstorlek 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EU-storlekar 36 37-38 39 40-41 42 43-44 45 46-47 48
Fotlängd från häl till tå (tum) 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12
Fotlängd från häl till tå (cm) 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5
*Använd US-koder för artikelnumret i din beställning.

Svart (90) Grå (09)

NYHET Sea-Doo-vattenskor
444259 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Sea-Doo-vattenskor
• 45 % hålväv, 40 % EVA, 15 % lycra.
• Antimikrobiellt behandlad. 
• Mellansulor i lätt EVA-material. 
• Skyddande uretangummi runtom. 
• Nät upptill och perforerade innersulor för 

snabb vattendränering. 
• Yttersulor med halkskydd som inte lämnar 

märken. 
• Amfibieskor med låga skaft som ger skydd i 

vattnet och passar som löparsko på land.

Svart (90)

NYHET Sea-Doo förarskor
444260 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Sea-Doo-skor för prestandakörning.
• 50 % EVA, 40 % väv, 10 % lycra.
• Antimikrobiellt behandlad.
• Mellansulor i lätt EVA-material.
• Skyddande uretangummi runtom.
• Nät upptill och perforerade innersulor för 

snabb vattendränering.
• Yttersulor med halkskydd som inte lämnar 

märken.
• Amfibiska skor med mellanhögt skaft som gör 

att du kan köra hårt samtidigt som vristerna 
skyddas mot stötar från skrovet.

Rouge (30)

Svart (90)

NYHET Sea-Doo neoprenskor
444262 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

5 mm neoprenboots för att hålla dina fötter 
varma under din åktur.
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• Dubbellimmad, blindsömmad 

neoprenkonstruktion.
• Korrosionsbeständigt kraftigt blixtlås.
• Flexibel gummitå och förstärkt hälskydd.
• Gjuten yttersula med halkfri yta.
• Halkskyddad innersula.

Svart (90)

NYHET Sea-Doo neoprenskor
444261 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

3 mm neoprenskor.
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• Dubbellimmad, blindsömmad 

neoprenkonstruktion.
• Flexibel gummitå och förstärkt hälskydd.
• Gjuten yttersula med halkfri yta.
• Halkskyddad innersula.
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Glasögon

UNISEX – GLASÖGON

Gold (11)

Grön (70)

Röd (30)

Turquoise (Aqua) (76)

Silver (08)

Sea-Doo Wave polariserande 
flytande solglasögon
448717 En storlek

• Polariserande färgade spegelglas.
• Flytande bågteknologi. 
• UV400-skydd.
• Luftinsprutade skalmar som är lätta och flyter 

i vattnet. 
• Justerbar säkerhetsrem.

Amber (95)

Blå (80) Gold (11)

Grön (70) Indigo Blue (82)

Mirror Silver (22) Orange (12)

Sea-Doo sand polariserande 
flytande solglasögon
448746 En storlek

• Polariserande färgade spegelglas.
• Flytande bågteknologi. 
• UV400-skydd.
• Luftinsprutade skalmar som är lätta och flyter 

i vattnet. 
• Borttagbar och justerbar säkerhetsrem. 

Blå (80)

Brun (04) Gold (11)

Mirror Silver (22) Rosa (36)

Orange (12)

Sea-Doo Lagoon polariserande 
flytande solglasögon
448747 En storlek

• Polariserande färgade spegelglas.
• Flytande bågteknologi. 
• UV400-skydd.
• Luftinsprutade skalmar som är lätta och flyter 

i vattnet. 
• Borttagbar och justerbar säkerhetsrem. 

Grön (70)

Orange (12) Silver (08)

Sea-Doo körglasögon
448623 En storlek

• Med imskydd och färgade spegelglas.
• Bågar med indirekt ventilation. 
• Justerbar rem. 
• Rem för fastsättning av glasögon på 

flytvästen. 
• RX-insats för körglasögon, tillval (448624) 

(säljs separat).

Clear (00)

RX-insats för körglasögon
448624 En storlek

• Designad för Sea-Doo körglasögon (448623).
• De flesta optikbutiker kan anpassa dina 

receptbelagda linser efter dina behov.
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HANDSKAR – UNISEX

Handskar

Svart (90)

Deep Purple (42) Lava Red (17)

Sea-Doo Choppy-handskar
446332 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Choppy korta handskar perfekta för Sea-Doo.
• Nylonmaterial.
• Handskar med stretchtyg för större 

rörelsefrihet. 
• Dubbla sömmar i utsatta områden för ökad 

hållbarhet. 
• Clarino† Nash-material med 2 mm vaddering 

och gummerad greppyta i handflatan för bra 
grepp. 

• Manschetter i stretchneopren.
• Formsydda handskar.
• Lycraförstärkning vid fingerlederna för att 

maximera ergonomin.
• Dragflik med silikontryck.

Svart (90)

Neoprenhandskar
286729 XS, S, M, L, XL, 2XL

1,5 mm neoprenhandskar för kallt väder.
• 90 % neopren, 10 % nylon.
• UV-skydd.
• Superstretchmaterial för överlägsen komfort 

och rörlighet. 
• Halkfritt gummi vid handflatorna. 
• Formsydda handskar.

Teal (74)

Svart (90) Royal Blue (83)

Sea-Doo Choppy-handskar  
korta fingrar
446333 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Choppy korta handskar perfekta för Sea-Doo.
• Nylonmaterial
• Handskar med stretchtyg för större 

rörelsefrihet. 
• Dubbla sömmar i utsatta områden för ökad 

hållbarhet. 
• Clarino† Nash-material med 2 mm vaddering 

och gummerad greppyta i handflatan för bra 
grepp. 

• Manschetter i stretchneopren.
• Lycraförstärkning vid fingerlederna för att 

maximera ergonomin.
• Dragflik med silikontryck.
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ROLIGT I SOLEN
BEKVÄMT OCH SNYGGT SKYDD MOT SOLEN.

1 2 3

4

5

6

7

8

1  (NYHET) Långärmad skjorta 
för UV-skydd

454670_12

2 (NYHET) Sea-Doo Halmhatt
454792_18

3 Sea-Doo Lagoon polariserande 
flytande solglasögon

448747_22

4 Kortärmad Signature 
solskyddströja

454487_38

5 (NYHET) 18" Klassiska 
boardshorts
454658_89

6 (NYHET) Joggershorts i fransk 
frotté

454708_89

7  Sea-Doo nätkeps
454687_74

8 (NYHET)  Klassiska 6"  
Sea-Doo boardshorts dam

454680_41



EN DAG PÅ BÅTEN
KOMFORT PÅ VATTNET OCH I LAND.

1

T-shirts och huvtröjor: 1  454664_97 2 454692_57 3 454704_74 4 454679_25
Byxor och shorts: 5 454709_90 6 454703_74  Solglasögon: 7  448747_11 

Mössor och kepsar: 8 454686_90 9 454624_41 10 454686_01  Vindtät jacka: 11 454700_77 12 454712_26

HERR DAM
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SPORTKLÄDER – HERR

Sportkläder

Svart (90) Army Green (77)

Sea-Doo Vindskyddsjacka
454700 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Vindtät lätt jacka.
• 100 % polyester.
• Vattenresistent, vindtät och snabbtorkande.
• Justerbar och infällbar huva.
• Två ytterfickor.
• Bröstficka.

Svart (90)

Sea-Doo Sunset Tech huvjacka  
med dragkedja
454667 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Tech huvjacka med dragkedja i full längd. 
• 95 % polyester, 5 % spandex.
• 280 gsm.
• Borstat tyg i ryggen.
• Antimikrobiell och noppfri finish. 
• Reglerbar huva. 
• 2 framfickor och 1 dold armbågsficka.
• Sea-Doo-logga till vänster på bröstet.

Ivory (97) Lava Red (17)

Sea-Doo Signature huvjacka
454664 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Bekväm Sea-Doo Huvjacka.
• 60 % bomull, 40 % polyester.
• 280 gsm.
• Ledig passform.
• Ribbade ärmuppslag och linning.
• Känguruficka. 
• Sea-Doo-logga mitt fram. 

Charcoal Grey (07)     Smoke (57)    Teal (74)

Sea-Doo Tech kortärmad polotröja
454750 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Ledig polotröja för vardagsbruk.
• 85 % polyester, 15 % spandex.
• Ledig passform.
• Snabbtorkande.
• Knappslå med 2 knappar fram.
• UV-skydd – 30 UPF.

Ljusblå (81) Smoke (57)

NYHET Huvtröja i fransk frotté
454692 S, M, L, XL

Avslappnad huvtröja av fransk frotté.
• 55 % bomull, 45 % polyester.
• Reglerbar huva.

Royal Blue (83) Smoke (57)

Surf Report T-shirt
454668 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Avslappnad T-shirt med rund hals.
• 100 % bomull. 
• 160 gsm.
• Ribbstickad krage. 
• Fyrkantig dekoration till vänster på bröstet 

och på ryggen.
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SPORTKLÄDER – HERR

Ljusblå (81) Smoke (57)

Retro Sea-Doo t-tröja
454669 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Avslappnad T-shirt med rund hals.
• 100 % bomull. 
• 160 gsm.
• Ribbstickad krage. 
• Sea-Doo Life-dekoration till vänster på bröstet 

och på ryggen.

Blå (80) Vit (01)

NYHET Ocean View T-shirt
454714 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Ledig T-shirt för vardagsbruk.
• 100 % bomull.

Navy (89) Vit (01)

NYHET Linne
454711 S, M, L, XL, 2XL

Ledigt linne för vardagsbruk.
• 100 % bomull.

Svart (90) Smoke (57)

NYHET Joggershorts i  
fransk frotté
454709 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Joggerbyxor i fransk frotté för komfort hela 
dagen.
• Elastiskt midjeband med dragskojustering.
• Påsydda sidfickor + bakficka.
• Lätt, töjbar fransk frotté.
• Elastiska ärmuppslag.

Vit (01)

Orange (12)

Royal Blue (83) Svart (90) 

Sea-Doo Signature t-tröja
454663 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Avslappnad T-shirt med rund hals.
• 100 % bomull. 
• 160 gsm.
• Ribbstickad krage.
• Sea-Doo-logga mitt fram på bröstet.

Smoke (57) Navy (89)

NYHET Joggershorts i  
fransk frotté
454708 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Joggershorts i fransk frotté för komfort hela 
dagen.
• Elastiskt midjeband med dragskojustering.
• Påsydda sidfickor + bakficka.
• Lätt, töjbar fransk frotté.
• Elastiska ärmuppslag.
• Yttersöm: 20".
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SPORTKLÄDER – DAM

Smoke (57) Brun (04)

Adventure cargoshorts
454661 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Cargoshorts funktionella och bekväma.
• 92 % nylon, 8 % spandex. 
• Yttersöm: 20".
• Raka ben. 
• Vattenavvisande (3M teflonbeläggning).
• Tyg som andas.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Elastiskt inre midjeband med dragsko på 

insidan och utsidan.
• 2 framfickor och 2 bakfickor med 

kardborrestängning.

Svart (90) Navy (89) Army Green (77)

NYHET 20" Sea promenadshorts
454662 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Stretchshorts med flera fickor
• 77 % polyester, 16 % bomull.
• Yttersöm: 20".
• Vattenavvisande beläggning.
• UV-skydd – 50 UPF. 
• Knappstängning och gylf med dragkedja.
• 2 framfickor, 1 passpoalficka och 1 vattentät 

bakficka.
• Nyckelögla baktill.

Army Green (77) Svart (90) Blå (80)

NYHET 20" Classic boardshort 
Sea-Doo
454671 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Boardshorts med 20" yttersöm.
• 90 % polyester, 10 % spandex.
• Yttersöm: 20".
• Vattenavvisande beläggning.
• UV-skydd – 40 UPF. 
• Snörning framtill.
• 2 handfickor och 1 bakficka med dragkedja.
• Nyckelögla baktill.

Navy (89) Hi-Vis Yellow (26)

NYHET 18" Classic boardshorts
454658 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

18'' Classic boardshorts av supermjukt material 
för dina vardagsäventyr.
• 90 % polyester, 10 % spandex.
• UV-skydd – 40 UPF.
• Fyrvägs-stretchmaterial.
• Snabbtorkande.
• Elastisk dragsko i midjan.
• Sidofickor. 
• Bakficka med dragkedja och nyckelögla.
• Sea-Doo-tryck av mjuk plastisol.

Hi-Vis Yellow (26) Violett (41)

Vindskyddsjacka – dam
454712 XS, S, M, L, XL, 2XL

Vindskyddsjacka – dam
• 100 % polyester.
• Vattenresistent, vindtät och snabbtorkande.
• UV-skydd – 40 UPF.
• Justerbar och infällbar huva.
• Två ytterfickor.
• Reflekterande inslag.

Vit (01) Lila (25)

Sea-Doo huvtröja dam
454679 XS, S, M, L, XL, 2XL

Bekväm Sea-Doo huvtröja.
• 60 % bomull, 40 % polyester.
• Ribbade ärmuppslag och linning.
• Känguruficka.
• Sea-Doo-logga mitt på ryggen och i 

ärmuppslag.
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SPORTKLÄDER – DAM

Svart (90) Lila (25)

Racerback träningslinne – dam
454701 XS, S, M, L, XL, 2XL

Racerback träningslinne med ledig passform – 
dam
• 77 % polyester, 18 % tencel, 5 % spandex.
• Lätt och bekvämt tyg som andas bra.
• Fuktavledande och snabbtorkande.
• Ledig passform.
• Längre i ryggen.

Ice (38) Navy (89) Smoke (57)

NYHET Sunset T-shirt – dam
454681 XS, S, M, L, XL, 2XL

Avslappnad dam-T-shirt för din vardagslook.
• 95 % bomull, 5 % spandex
• 180 gsm.
• Ribbstickad krage.
• Illustration på ryggen.
• Sea-Doo-logga på bröstet.

Lava Red (17)  Royal Blue (83)  Vit (01)

Sea-Doo Signature dam-t-tröja
454678 XS, S, M, L, XL, 2XL

Figursydd feminin T-shirt med rund hals.
• 95 % bomull, 5 % spandex 
• 180 gsm.
• Ribbstickad krage. 
• Sea-Doo-logga mitt fram.

Teal (74) Violett (41)

NYHET Cres-skjorta dam
454704 XS, S, M, L, XL, 2XL

Ultramjuk crew-skjorta för dina dagliga äventyr.
• 60 % polyester, 40 % rayon.
• 210 gsm.
• Normal passform.
• Snabbtorkande.
• Ärmuppslag och linning av ribbstickat 

material.
• Broderad Ski-Doo-logga på underarmen.

Svart (90)  Royal Blue (83) Violett (41)

NYHET Classic 6" Sea-Doo 
boardshorts – dam
454680 XS, S, M, L, XL, 2XL

Classic boardshorts.
• 90 % polyester, 10 % spandex.
• Fyrvägs-stretchmaterial.
• UV-skydd – 40 UPF.
• Inre dragsko för justering.
• Snabbtorkande.
• Vattenavstötande.

Teal (74) Violett (41)

NYHET Korta shorts – dam
454703 XS, S, M, L, XL, 2XL

Ultramjuka shorts för dina dagliga äventyr.
• 60 % polyester, 40 % rayon.
• 210 gsm.
• Normal passform.
• Snabbtorkande.
• Broderad Ski-Doo-logga nedtill.
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SPORTKLÄDER – BARN/TONÅRING

Turquoise (Aqua) (76) Royal Blue (83)

NYHET Nätkeps junior
454677 En storlek

Nätkeps junior.
• 100 % bomull.
• Justeringsband bak. 
• Sea-Doo 3D puffbroderi framtill.

Royal Blue (83)

NYHET Sea-Doo huvtröja med 
dragkedja – junior
454685 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

Ledig Sea-Doo huvtröja med dragkedja – junior.
• 60 % bomull, 40 % polyester.
• 280 gsm.
• Ribbade ärmuppslag och linning.
• Illustration på ryggen.
• Sea-Doo-logga framtill.

Royal Blue (83) Lila (25)

NYHET Långärmad solskyddströja 
– junior
454676 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

Långärmad solskyddströja i juniorstorlek, 
perfekt mot skadlig solbränna.
• 87 % polyester, 13 % spandex. 
• 210 gsm.
• Lös passform.
• UV-skydd – 50 UPF.
• Raglanärm. 
• Sea-Doo-logga framtill.

Lava Red (17) Vit (01)

Sea-Doo T-shirt junior
454684 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

Ledig Sea-Doo T-shirt – junior.
• 100 % bomull.
• 160 gsm.
• Ribbstickad krage.
• Sea-Doo-logga fram mittpå.
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Fritids- och licensierade produkter

Sea-Doo triangeltub för en 
person (48" x 50")
B106670000 (US)   
B107210076 (EU)
• Avsedd för en person.
• Med sittplats.
• Kraftig 51 mm innertub av PVC med 420 D 

partiellt förstärkt nylonöverdrag.
• Dubbelvävda skumhandtag med 

knogskydd för att undvika skav.
• Självlänsande tömningsventiler.
• Förstärkt dragsystem.
• Dragkrok med snabbkoppling.
• Vadderad ventilkåpa.
• Reparationssats för punktering.
• Bostonventil för innertub och normal 

luftventil i golvet.
• Diameter: 48" x 50" uppblåst.

Sea-Doo däcktub för två 
personer (69" x 72")
B107110000 (US)  
B107220010 (EU)
• Avsedd för upp till två personer och 

liggande åkning.
• Kraftig 51 mm innertub av PVC med 420 D 

helförstärkt nylonöverdrag
• Dubbelvävda mjuka skumhandtag med 

knogskydd för att undvika skav.
• Bekväm skumdyna.
• 1 självlänsande tömningsventil.
• Förstärkt dragsystem.
• Dragkrok med snabbkoppling.
• Vadderad ventilkåpa.
• Reparationssats för punktering.
• Bostonventil.
• Mått: 69" x 72" uppblåst.

Sea-Doo sittub för tre personer 
(79" x 88")
B107120000 (US) 
B107230076 (EU)
• Avsedd för upp till tre personer som sitter 

med ryggen mot ryggstödet.
• Konstruktionen har en kraftig innertub av 

PVC och ett robust helnylonskydd med 
självlänsande avloppsventil.

• Den har mjukt skum i sätesdelen och 
skumkuddar för knogarna för att undvika 
skav.

• 4-punkts förstärkt dragsystem.
• Dragkrok med snabbkoppling.
• Vadderad ventilkåpa.
• Reparationssats för punktering.
• 2 Bostonventiler.
• Mått: 79" x 88" uppblåst.

Reservankelband
B107340090
• Reservankelband för Sea-Doo uppblåsbara 

paddelbrädor.
• Passar Sea-Doo paddelbrädor (B106660000, 

B107240076)

Rep för åktuber
B104860000  
B104770000

• Lösningsfärgad och solbeständig polyeten för 
att skydda mot UV-strålar.

• Slingor i båda ändar.
• Förvaras bekvämt i vävhandtaget med ögla för 

väggupphängning.
B104860000
• 18,3 m rep för tub med 1 passagerare.
• 680 kg draghållfasthet.
B104770000
• 18,3 m rep för tub med 2 till 4 passagerare.
• 1860 kg draghållfasthet.

Flytande solmadrass
B104300000
• Mjuk, bekväm och lättrengjord flytande matta.
• 100 % NBR 1 ½" vinylskum med slutna celler.
• Designad för komfort med en sval och 

uppfriskande räfflad yta.

Sea-Doo uppblåsbar SUP-bräda 
11'6"
B106660000 (US) / B107240076 (EU)

• Uppblåsbar, lätt och enkel att bära.
• PVC-belagt droppstickningstyg och 

antiglidfotkudde i EVA.
• Kan rullas till packbar storlek och läggas i 

ryggsäck.
• Satsen innehåller: paddelbräda, paddel, 

ryggsäck med hjul, 3 fenor, fotband, 
reparationssats och dubbelverkande 
handpump.

• Max. viktkapacitet: 130 kg.
• Mått: L 3,5 m x B 88 cm x H 15 cm 
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FRITIDS- OCH LICENSIERADE PRODUKTER

Kortärmad design 
för enkelt byte 

Dragsnören 
och knäppen 
för bekväm 
passform

Tvåskiktshuva 

Känguruficka och 
åtkomstfack på 
insidan 

NYHET Topo Quick-Dry handduk 
från Slowtide†

B107440077
• Tillverkad av 100 % återvunna material
• Högabsorberande, snabbtorkande, sandfri
• Kompakt och ultralätt
• Dubbelsidigt tryck
• Hängögla
• Hållbar design

NYHET Abstract Quick-Dry handduk 
från Slowtide†

B107450041
• Tillverkad av 100 % återvunna material
• Högabsorberande, snabbtorkande, sandfri
• Kompakt och ultralätt
• Dubbelsidigt tryck
• Hängögla
• Hållbar design

NYHET Sea-Doo Medusa 
badhandduk från Slowtide†

B107460089
• Supermjuk och absorberande 100 % bomull
• Förstklassigt material som hjälper till att 

förhindra blekning.
• Ensidigt tryck
• Låg vikt
• Hängögla

NYHET Sea-Doo Ripples 
badhandduk från Slowtide†

B107470080
• 100 % turkiskmönstrad bomullsfilt
• Extra stor
• Superlätt
• Vävd design
• Fransar vid fållarna
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Reservfena
B107350090
• Reservfena för Sea-Doo uppblåsbara 

paddelbrädor.
• Passar Sea-Doo paddelbrädor (B106660000, 

B107240076)

Reservpaddel
B107370080 • Blå
• Reservpaddel for Sea-Doo uppblåsbara SUP-

bräda 11’6" (B106660000, B107240076)

Manuell reservpump
B107380090
• Manuell reservpump för att blåsa upp Sea-

Doo paddelbrädor (B106660000, B107240076)

Reservryggsäck
B107390009
• Reservryggsäck med hjul för Sea-Doo 

uppblåsbara paddelbrädor (B106660000, 
B107240076)

Reservventil och skiftnyckel
B107400009
• Reservventil och skiftnyckel till Sea-Doo 

uppblåsbara paddelbrädor (B106660000, 
B107240076)

Bostonventil, reserv
B107410090
• Passar Sea-Doo dragbara tuber

NYHET Sea-Doo Depths 
snabbtorkande ombytesponcho 
från Slowtide†

B107427274 S/M
B107427374 L/XL
• Tillverkad av 100 % återvunna material
• Högabsorberande, snabbtorkande, sandfri
• Gör det enkelt, bekvämt och varmt att byta till 

eller från våtdräkt eller badkläder
• Dubbelsidigt tryck
• Känguruficka.
• Dold åtkomstöppning på insidan
• Huva med dubbelt lager
• Knäppslå med dragsnören
• Kortärmad design för enkelt byte

Sea-Doo Ripples extra varm 
ombytesponcho från Slowtide†

NYHET
B107437289 S/M
B107437389 L/XL
• Ultramjuk och absorberande
• Gör det enkelt, bekvämt och varmt att byta till 

eller från våtdräkt eller badkläder
• Vävd design
• Känguruficka.
• Dold åtkomstöppning på insidan
• Huva med dubbelt lager
• Knäppslå med dragsnören
• Kortärmad design för enkelt byte
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FLYTVÄST

HANDSKAR (MÄT HANDBREDDEN)

ÅKJACKA, LEDIGA SOLSKYDDSTRÖJOR OCH SPORTKLÄDER

VÅTDRÄKTER, SOLSKYDDSTRÖJOR MED ATLETISK PASSFORM 
OCH NEOPRENSHORTS

SÅ HÄR TAR DU MÅTT

Storlekstabell

Herr – standard 170–182 cm
Storlekar XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Bröst (cm) 84- 
89

89- 
96

96- 
104

104-
114

114- 
124

124-
135

135-
145

145-
155

155-
165

Midja (cm) 69- 
74

74- 
81

81- 
89

89- 
99

99- 
109

109-
122

122- 
132

132-
145

145- 
157

Höfter (stuss) 
(cm)

84- 
89

89- 
96

96- 
104

104-
114

114- 
124

124-
135

135-
145

145-
155

155-
165

Armlängd (cm) 76 79 81 84 86 89 89 91 91

Innersöm (cm) 79 80 81 81 81 81 81 81 81

Dam
Storlekar XS S M L XL 2XL
Bröst (cm) 81-89 86-94 91-99 96-104 102-109 107-114

Midja (cm) 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91

Höfter (cm) 86-86 91-96 96-102 102-107 107-112 112-117

Längd 5’2"-5’4" 5'3"-5'5" 5'5"-5'7" 5'6"-5'8" 5'7"-5'9" 5'9"-6'1"

Vikt (kg) 41-63 45-68 50-73 59-82 68-91 77-100

Herr
Storlekar XS S M L XL 2XL 3XL

Bröst (cm) 86-96 91-102 96-107 102-112 107-117 112-122 117-127

Midja (cm) 71-81 76-86 81-91 86-96 91-102 96-107 102-112

Höfter (cm) 86-96 91-102 96-107 102-112 107-117 112-122 117-127

Längd 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"

Vikt (kg) 50-73 55-77 59-82 68-91 77-100 86-109 95-122

Storlekar XS S M L XL 2XL 3XL 
Handflata  
(cm) 7,6 8,2 8,9 10,2 11,4 12,7 14

Bättre resultat får du om någon annan kan ta måtten på dig. 
Ta måtten i baddräkt eller underkläder. Måttbandet ska vara 
spänt men inte dras åt. Om måtten faller mellan två storlekar, 
beställ den större storleken. 

Bröst
Mät under armarna där bröstkorgen är som störst.

Midja
Mät runt midjan på det smalaste stället. 

Höfter
Stå med benen ihop, mät runt den bredaste delen och se till 
att måttbandet är rakt.

Armlängd
Låt armarna hänga ner längs sidan lätt böjda. Mät från 
nackens mitt längs armen och ned till handleden.

Innersöm
Utan skor, från grenen ned till golvet.

Vuxen Navigator
Storlekar XS S/M L/XL 2XL/3XL 4XL/6XL

Bröst (cm) 71-81 81-102 102-132 127-152 155-168

Jr. och Kids’ Freedom Sandsea för barn
Storlekar M L Storlekar S M L
Vikt 25-40 kg 25-40 kg Vikt 10–15 kg 15-20 kg 30-40 kg

Dam – standard 160–173 cm
Storlekar XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Bröst (cm) 81- 
89

89- 
94

94- 
102

102-
109

109-
122

122-
130

130-
140

140-
150

150-
160

Midja (cm) 66- 
74

74- 
79

79- 
86

86- 
94

94- 
107

107- 
117

117- 
130

130-
140

140-
152

Höfter (stuss) 
(cm)

89- 
96

96- 
102

102-
109

109- 
117

117- 
127

127- 
137

137- 
147

147- 
157

157- 
168

Armlängd (cm) 74 76 76 79 79 81 81 84 84

Innersöm (cm) 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Vuxen Airflow, Explorer, Freedom, Motion
Herr-
storlekar XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Konvertering 
damstorlekar S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Bröst (cm) 76- 
84

84- 
94

94-
104

104-
114

114-
124

124-
135

135-
145

145-
155

*se produkten för tillgängliga storlekar

SKOR (MÄT FOTENS LÄNGD)
Sea-Doo förarskor och vattenskor
US herrstorlek* 5 6 7 8 9 10 11 12 13

US damstorlek 6 7 8 9 10 11 12 13 14

EU-storlekar 36 ½ 37 ½ 39  40 41 ½ 42 ½ 44 45 ½ 46 ½

Fotlängd från häl till tå (tum) 9 9,2 9,6 10,0 10,4 10,6 11,0 11,2 11,6

Fotlängd från häl till tå (cm) 23,0 23,5 24,5 25,5 26,5 27,0 28,0 28,5 29,5

*Använd US-koder för artikelnumret i din beställning.

Sea-Doo neoprenkängor och neoprenskor
US herrstorlek* 5 6 7 8 9 10 11 12 13

US damstorlek 6 7 8 9 10 11 12 13 14

EU-storlekar 36 37-38 39 40-41 42 43-44 45 46-47 48

Fotlängd från häl till tå (tum) 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12

Fotlängd från häl till tå (cm) 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5

*Använd US-koder för artikelnumret i din beställning.

Vilken kod motsvarar din storlek?

1 Leta rätt på din storlek.

2 Motsvarande kod är KODEN som du använder för 
att fylla i artikelnumret i beställningen.  
Exempel: 440227_90  
Storlek: M = Kod 06, därmed 4402270690

Kläder

Storlek Kod
EN 

STORLEK 00

2XS 01
XS 02
S 04
M 06
L 09

XL 12

Storlek Kod
2XL 14
3XL 16
4XL 18

XS/S 90
S/M 72
L/XL 73

2XL/3XL 74

Skor 

Storlek Kod
5 24
6 25
7 27
8 28
9 29
10 30
11 31
12 32
13 33
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