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INNOVATION & UTVECKLING

BRP:s passion för produktutveckling tjänar ett enda syfte: 
att göra din och din familjs upp levelser på vattnet ännu 
bättre och säkrare. Våra exklusiva iControl™- teknologier 
genomsyras helt och hållet av detta.

Intelligent Brake and Reverse. 
iBR, världens enda bromssystem för vattenskotrar, gör 
att du stannar 30,5 m tidigare än någon annan vatten-
skoter1. Och endast med ett enkelt tryck på bromsreg-
laget. Det elektroniska backsystemet erbjuder dessutom 
en ny nivå av manöverbarhet som även gör kajtilläggning 
enkel.

Intelligent Throttle Control. 
Med detta elektroniska och avancerade gasreglagesystem 
startar vattenskotern i friläge utan någon drivkraft framåt. 
iTC inkluderar även ett aktivitetsspecifikt  farthållarsystem, 
inställningar för Touring/Sport, ECO, Ski Mode™ och VTS 
(variabelt trimsystem) som låter dig justera vattenskoterns 
egenskaper utifrån din körstil¥. Resultat: en åktur med stör-
re kontroll och bättre respons.

Intelligent Suspension. 
Världens första stötdämpningssystem för vattenskoter ger 
hela 15 cm fjädringsväg mellan skrov och förare. iS isolerar 
dig från stötar i gropig sjö vilket gör att du kan köra längre 
och mer bekvämt.

Stegat, Stabilt och Starkt skrov. 
S3-skrovets stegade design, det enda i sitt slag, skapar en 
lågtryckszon som minskar motståndet och håller skrovet 
klistrat mot vattenytan. Dess lätta vikt förbättrar dessutom 
manövreringen och erbjuder en bättre bränsleeffektivitet.

SÄKERHET & BULLERNIVÅER

Njut av friheten på öppet vatten. Våra Sea-Doo 
vattenskotrar ger dig möjligheten att dela min-
nesvärda stunder med dina nära och kära. Upp-
lev en trygg, säker och rolig dag på vattnet. 

Till att börja med: du behöver aldrig släppa styret 
för att hantera de vanligaste funktionerna som 
t.ex. farthållaren. Även broms och kajtilläggning 
sköts enkelt med iBR.§

Familjer med barn och mindre erfarna förare 
har stor fördel av den iControl-programmerbara 
Learning Key™ som begränsar vattenskoterns 
toppfart.

Dessutom hjälper O.T.A.S. (Off-Throttle Assisted 
Steering System) eller O.P.A.S.™ (Off-Power 
Assisted Steering System) dig att manövrera 
när motorn är avstängd och är standard på alla 
modeller.

Det digitalt kodade stöldskyddssystemet D.E.S.S. 
är standard på alla modeller och har ett unikt 
mikrochip inbyggt i din vattenskoter som förhin-
drar obehörig användning. Och D-SEA-BEL™, 
vårt patenterade ljuddämpningssystem, gör 
dessutom din vattenskoter till en av de tystaste 
farkosterna på vattnet.

PRESTANDA

För vissa innebär prestanda mer effekt, för an-
dra handlar det om bättre bränsleekonomi. Men 
med en Sea-Doo vattenskoter får du både och. 
Varje modell är utrustad med en legendarisk 
Rotax® 4-TEC-motor som är konstruerad speci-
ellt för marint bruk. Som accelererar snabbare  
och har en högre toppfart. Tack vare iTC™ - som 
möjliggör en mer exakt motorkalibrering - blir 
Sea-Doo vattenskotrar mer bränsleeffektiva. 
Med resultatet att du kan köra längre.

Faktum är att trots vår höga prestanda är våra 
motorer EU-anpassade och koldioxidcertifierade 
(enligt CARB 3-star) för ultralåga utsläpp.

Alla Sea-Doo vattenskotrar har dessutom bran-
schens enda slutna kylsystem (Closed-Loop 
Cooling System, CLCS) som använder kylvätska 
för att reglera motortemperaturen. Det stänger 
även ute frätande saltvatten och skräp vilket 
betyder mindre underhåll och mer tid på 
vattnet.

 

KOMFORT & BEKVÄMLIGHET

Den tid du spenderar på vattnet är värdefull för 
dig. Det är därför vi utrustat våra vattenskotrar 
med överlägsen ergonomi och mängder av be-
kväma detaljer så att varje minut du tillbringar 
till sjöss blir lika tillfredsställande som den förra. 

Sätt dig ner och du kommer att upptäcka att 
din kropp naturligt intar en bekväm körställ-
ning, oavsett din längd eller vikt. Sätena är 
skönt stoppade och gjorda för längre åkturer. 
Och passagerarsätet är något upphöjt för bättre 
uppsikt. Bakåtvända passagerare kommer att 
uppskatta de bakre handtagen liksom de stra-
tegiskt placerade fotstöden med halkskydd för 
en ökad säkerhet. 

När du håller i styret kommer du att märka att 
det är bredare, högre och mer framåtlutat för en 
naturligare och mer ergonomisk hållning. Vissa 
av våra modeller har dessutom justerbart styre 
(tilt steering) med tillhörande mätare för en 
ännu bekvämare och personligt anpassad åktur. 
 
 
 
 

1 Vid ca 80 km/h
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ETT NYTT SÄTT ATT RIDA PÅ VÅGORNA 
DETALJERNA GÖR SKILLNADEN.

Innovativ design och teknologi är det som gör Sea-Doo vattenskotrar så unika. Från 
utseendet och designen, till känslan och funktionaliteten - detaljerna gör skillnaden. 
De kan förbättra prestandan. De kan öka komforten. Och de kan göra varje dag du 
spenderar på vattnet lika minnesvärd som den förra. Här är ett smakprov på vad du 
hittar på de flesta av våra modeller.¥



GTI 130 (new)
GTI SE 155 (new)
RXT-X aS 260 (new)

GTI SE 155GTI 130 RXT-X aS 260 RS
OFÖRGLÖMLIGA STUNDER  
MED DINA NÄRA & KÄRA.
Sea-Doo GTI 130: en vattenskoter med 
mycket att erbjuda. Med egenskaper som en 
bränsleeffektiv motor, intelligent broms- och 
backsystem (iBR) och intelligent gasreglage-
kontroll (iTC) för överlägsen manöverbarhet. 
Plus mängder av ergonomiska finesser för att 
göra det så bekvämt som möjligt för dig. En 
åktur som optimerar varje sekund.

iBR BROMSREGLAGE. Stanna 30,5 m tidigare än 
andra vattenskotrar med ett enkelt tryck. En ny 
nivå av manöverbarhet som till och med gör kajtil-
läggning enkelt.

DIGITALT INFOCENTER med 19 funktioner, däribland 
hastighetsmätare och Touring/Sport-läge (för två 
olika körstilar). ECO-läge finns som tillval. 

BADPLATTFORM. Stor, rymlig och perfekt vid 
ombordstigning. 

FÖRVARING. Lättåtkomligt, säkert och vattentätt 
handskfack för dina viktigaste attiraljer.

FAMILJ & VÄNNER KOMMER ATT 
SE FRAM EMOT NÄSTA UTFLYKT. 
Dina släktingar och vänner kommer att 
värdesätta den tid ni spenderar till sjöss tack 
vare den helt omdesignade GTI SE-modellen. 
Egenskaper som broms (iBR) och Learning 
Key gör att du och dina kära kan köra med 
stort självförtroende och kontroll och den 
nya skrovdesignen förbättrar stabiliteten och 
ombordstigningen avsevärt. Se fram emot 
ännu en perfekt dag.

iBR BROMSREGLAGE. Med bromsen på vänster sida 
och gasen på höger kan du behålla båda händerna 
på styret. 

DIGITALT INFOCENTER med 23 funktioner och 
lättavlästa mätare. Inkulderar ECO-läge och 
Touring/Sport-läge.

VARIABELT TRIMSYSTEM. Justera nosens vinkel 
högre (för bättre stabilitet vid höga farter) eller 
lägre (vid bogsering och snabba starter) med en 
knapptryckning.

NEDFÄLLBAR BADSTEGE. För enkel ombordstigning 
efter ett dopp. 

LEARNING KEY. Begränsar hastigheten för nybörjare. 
iControl-programmerbar och erfarenhetsbaserad.

BÄSTA RACERN FÖR OFFSHORE!
En blick på RXT-X aS 260 RS och du inser 
att den inte är en vanlig vattenskoter. Med 
en acceleration på 0-48 km/h på ca 1,7 s* 
skjuter den iväg dig över vattnet. Och genom 
sitt unika S3-skrov tar den kurvorna med 
knivskarp precision. Denna modells manuellt 
justerbara stötdämpning (aS) är kalibrerad för 
aggressiv körning och är perfekt för hårdare 
sjö. Offshorepiloten kan sluta leta.

X-RACINGEGENSKAPER. X-styre med Adjustable 
Ergonomic Steering (A.E.S.™): justerbar styrbredd 
och greppvinkel för en totalt specialanpassad 
körposition. X-mätare med hastighetsmätare, 
medelhastighet, varvräknare, högprestanda-VTS 
och mer. 

RXT-X-GRILL. En sportig design med matchande 
RXT-X-emblem.

aS - MANUELLT JUSTERBAR STÖTDÄMPNING. 
Utvecklad för aggressiv körning i hårdare sjö. Med 
justerbar förspänning för anpassning efter förarens 
vikt och justerbar kompressionsdämpning för varierande vattenförhållanden.

DIGITALT INFOCENTER med 30 funktioner som bl.a. motortemp, Tid/Sträcka 
till tom tank och högprestanda-VTS.•	 Totalt förvaringsutrymme: 116,6 L

•	 Vidvinkelspeglar
•	 iBR (Intelligent Brake and Reverse)
•	 iTC (Intelligent Throttle Control)
•	 iControl-programmerbar Learning Key
•	 Plats för 3 personer
•	 Nytt skrov och däck med förbättrad 

stabilitet och kontroll
•	 CLCS (slutet kylsystem)
•	 Learning Key

•	 Totalt förvaringsutrymme: 116,6 L
•	 Vidvinkelspeglar
•	 ECO-läge för optimerad bränsleekonomi
•	 iBR (Intelligent Brake and Reverse)
•	 iTC (Intelligent Throttle Control)
•	 Variabelt trimsystem (VTS)
•	 CLCS (slutet kylsystem)
•	 ECO-läge

•	 Touringsäte
•	 Plats för 3 personer
•	 Nytt skrov och däck med 

förbättrad stabilitet och kontroll
•	 Learning Key

•	 Totalt förvaringsutrymme: 52 L
•	 aS: manuellt justerbar stötdämpning (Fox‡)
•	 iBR (Intelligent Brake and Reverse)
•	 iTC (Intelligent Throttle Control)
•	 A.E.S.
•	 S3-skrov

NYHET! NYHET! NYHET!

•	 Learning Key
•	 CLCS (slutet kylsystem)
•	 Högprestanda-VTS
•	 Plats för 3 personer
•	 X-Tra greppmatta



GTI 130 (new)
GTI SE 155 (new)
RXT-X aS 260 (new)

RXP-X 255 RSRXT-X 260 RS GTX LIMITED iS 260
SPÄNNINGSSÖKARE - TITTA HIT!
En blick på RXT-X 260 RS och du inser att 
den inte är en vanlig vattenskoter. Med en 
acceleration på 0-48 km/h på ca 1,7 s* skjuter 
den iväg dig över vattnet. Och genom sitt 
unika S3-skrov tar den kurvorna med knivskarp 
precision. Spänningssökare kan sluta leta.

X-RACINGEGENSKAPER. X-styre med Adjustable 
Ergonomic Steering (A.E.S.™): justerbar styrbredd 
och greppvinkel för en totalt specialanpassad 
körposition. X-mätare med hastighetsmätare, 
medelhastighet, varvräknare, högprestanda-VTS 
och mer. 

RXT-X-GRILL. En sportig design med matchande 
RXT-X-emblem.

DIGITALT INFOCENTER med 30 funktioner som bl.a. motortemp, Tid/Sträcka till 
tom tank och högprestanda-VTS.

RENA ADRENALINKICKEN.
RXP-X 255 RS är en av de snabbaste vat-
tenskotrarna på vattnet. Med sin förmåga 
att accelerera från 0-80 km/h på 2,9 s* är 
den skapad för höga farter och packad med 
racingegenskaper. Och är samma maskin som 
proffsen kör. Den har tagit hem fem världs-
mästerskap bara det senaste året. För den som 
letar efter en adrenalinkick är RXP-X 255 RS 
det rätta valet. 

X-TRA GREPPMATTA. Diamantmönster på säte och 
matta ger ökat grepp vid kurvtagning. 

X-STYRE. Med en lättviktig och racinginspirerad 
design.

X-RACINGSÄTE. Den låga profilen gör att föraren 
kan anpassa sin position för bästa effekt. 

HÖGPRESTANDA-VTS. Justera vattenskoterns 
läge under färd för tajtare kurvor och snabbare 
acceleration. 

ÖVERLÄGSEN STIL & KOMFORT.
Med sitt unika, hydrauliskt helfjädrande 
skrov är detta vattenskotrarnas limousine. 
Den intelligenta stötdämpningen (iS) av 
det övre däcket gör att skrovet kan röra 
sig oberoende av säte, styre och fotstöd, 
med hela 15 cm fjädringsväg. Föraren och 
passageraren isoleras från stötar i gropig sjö 
och föraren kan själv enkelt styra hårdheten i 
den hydrauliska fjädringen med en knapp på 
styret. Lägg till exklusiva Limited-egenskaper 
som ett skräddarsytt kapell, utdragbara 
förtöjningslinor, djupmätare, säkerhetskit 
och det ultrabekväma touringsätet och du 
har den främsta vattenskotern beträffande 
bekvämlighet och komfort. 

DIGITALT INFOCENTER med 34 funktioner inklusive 
djupmätare, inställning för långsam körning, 
Touring/Sport-läge, farthållare, klocka och 
bränsleåtgång.

SPEED TIE. Utdragbara förtöjningslinor, en i fören 
och en i aktern.

FÖRVARING. Gott om vattentätt förvaringsutrymme för hela familjens packning.
•	 Totalt förvaringsutrymme: 40,3 L
•	 Justerbara speglar
•	 Digitalt infocenter med 20 funktioner inklusive vattentemeperatur
•	 Plats för 2 personer
•	 Högprestandainsug 
•	 CLCS (slutet kylsystem)
•	 Learning Key

•	 Totalt förvaringsutrymme: 62 L
•	 iS (Intelligent Suspension)
•	 iBR (Intelligent Brake and Reverse)
•	 iTC (Intelligent Throttle Control)
•	 S3-skrov
•	 CLCS (slutet kylsystem)
•	 Learning Key

•	 Totalt förvaringsutrymme: 52 L
•	 iBR (Intelligent Brake and Reverse)
•	 iTC (Intelligent Throttle Control)
•	 A.E.S.
•	 S3-skrov
•	 CLCS (slutet kylsystem)
•	 Högprestanda-VTS
•	 Plats för 3 personer
•	 X-Tra greppmatta
•	 Learning Key

•	 Touringsäte
•	 Högprestanda-VTS: anpassa 

vattenskoterns uppförande beroende 
på körstil eller vattenförhållande

•	 Plats för 3 personer
•	 Nedfällbar badstege



WAKE PRO 215
FÅ UT DET MESTA  
AV DIN VATTENSPORT.
Sea-Doo WAKE Pro är den första och enda 
vattenskoter särskilt utvecklad för bogserande 
vattensporter. Fullspäckad med väsentliga 
detaljer som t.ex. en teleskopisk dragstång, 
löstagbart brädfäste och vattentemperatur-
mätare. Med ett unikt Ski Mode-läge som 
gör alla förare till experter och världens första 
bromssystem för vatten (iBR) har du total 
kontroll från start till mål.

SKI MODE. Med fem olika accelerationsprofiler som 
hjälper dig att starta och hålla en jämn hastighet. 
Precis som proffsen. 

3-LÄGES DRAGSTÅNG som kan fällas ner när den 
inte är i bruk.  Med linförvaring och handtag för 
passageraren som sitter bakåtvänd och håller 
utkik mot vattenskidåkaren.

WAKEBOARDFÄSTE. Löstagbart fäste på sidan. 

VATTENTÄT FÖRVARING. Löstagbar förvaringsbox 
som håller utrustning och kläder torra.

SPORT

RECREATION

LUXURY PERFORMANCE PERFORMANCE

•	 Totalt förvaringsutrymme: 52 L
•	 iBR (Intelligent Brake and Reverse)
•	 iTC (Intelligent Throttle Control)
•	 S3-skrov
•	 CLCS (slutet kylsystem)
•	 Vidvinkelspeglar
•	 Digitalt infocenter med 28 funktioner 

inklusive kryssnings-, Ski Mode- och 
lågfartsläge

•	 Plats för 3 personer
•	 Fotstöd med halkskydd för 

den som sitter bakåtvänd
•	 Nedfällbar badstege
•	 Learning Key

BÄSTA VALET OFFSHORE!

Racinginspirerade RXT-X aS 260 
kommer med det nya, manuellt jus-
terbara stötdämpningssystemet aS. 
Justera kompressionsdämpningen 
genom en vätgasladdad fjärroljere-
servoar i handskfacket. Eller justera 
förspänningen på fjädern under 
sätet ytterligare (med verktyg) för att 
anpassa stötdämpningen optimalt.



2006  winner

Längd 336,8 cm 336,8 cm 354 cm 354 cm 307 cm 354 cm 354 cm

Bredd 123,1 cm 123,1 cm 122 cm 122 cm 122 cm 122 cm 122 cm

Höjd 111,8 cm 111,8 cm 118 cm 118 cm 116 cm 111,4 cm 116,6 cm

Torrvikt 338 kg 338 kg 436 kg 388 kg 351 kg 446 kg 388 kg

Antal personer 3 3 3 3 2 3 3

Bränslevolym 60 L 60 L 70 L 60 L 60 L 70 L 60 L

Förvaringsvolym 116,6 L 116,6 L 52 L 52 L 40,3 L 62 L 52 L

Typ 155 hk Rotax 4-TEC 130 hk Rotax 4-TEC 260 hk Rotax 4-TEC 260 hk Rotax 4-TEC 255 hk Rotax 4-TEC 260 hk Rotax 4-TEC 215 hk Rotax 4-TEC

Insugningssystem Sugmotor, 60 mm spjällhus Sugmotor, 60 mm spjällhus Kompressorladdning med extern 
intercooler, 60 mm spjällhus

Kompressorladdning med extern 
intercooler, 60 mm spjällhus

Kompressorladdning med extern 
intercooler, 52 mm spjällhus

Kompressorladdning med extern 
intercooler, 60 mm spjällhus

Kompressorladdning med extern 
intercooler, 60 mm spjällhus

Cylinderdiameter x slaglängd 100 mm x 63,4 mm 100 mm x 63,4 mm 100 mm x 63,4 mm 100 mm x 63,4 mm 100 mm x 63,4 mm 100 mm x 63,4 mm 100 mm x 63,4 mm

Slagvolym 1494 cc 1494 cc 1494 cc 1494 cc 1494 cc 1494 cc 1494 cc

Kompressionsförhållande 10.6:1 10.6:1 8.4:1 8.4:1 8.4:1 8.4:1 8.4:1

Kylsystem Slutet kylsystem (CLCS) Slutet kylsystem (CLCS) Slutet kylsystem (CLCS) Slutet kylsystem (CLCS) Slutet kylsystem (CLCS) Slutet kylsystem (CLCS) Slutet kylsystem (CLCS)

Bränsletyp 95 oktan 95 oktan Minst 95 oktan, 98 oktan rekom-
menderas

Minst 95 oktan, 98 oktan rekom-
menderas

Minst 95 oktan, 98 oktan rekom-
menderas

Minst 95 oktan, 98 oktan rekom-
menderas

Minst 95 oktan, 98 oktan rekom-
menderas

Drivsystem Sea-Doo direktdrift Sea-Doo direktdrift Sea-Doo direktdrift Sea-Doo direktdrift Sea-Doo direktdrift Sea-Doo direktdrift Sea-Doo direktdrift

Pumptyp Aluminium, axialflöde, enstegs, 
stort nav med 10-bladig stator

Aluminium, axialflöde, enstegs, 
stort nav med 10-bladig stator

Aluminium, axialflöde, enstegs, 
stort nav med 10-bladig stator

Aluminium, axialflöde, enstegs, 
stort nav med 10-bladig stator

Aluminium, axialflöde, enstegs, 
stort nav med 10-bladig stator

Aluminium, axialflöde, enstegs, 
stort nav med 10-bladig stator

Aluminium, axialflöde, enstegs, 
stort nav med 10-bladig stator

Transmission iBR iBR iBR iBR Direktdrift fram/neutral/back iBR iBR

Variabelt trimsystem (V.T.S.) Manuell V.T.S. Tillval Högpresterande elektrisk V.T.S. Högpresterande elektrisk V.T.S. Högpresterande elektrisk V.T.S. Högpresterande elektrisk V.T.S. Högpresterande elektrisk V.T.S.

Impeller Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål

Skrovtyp LFI, komposit LFI, komposit S3 S3 FRP, komposit S3 S3

Färg Black & Sunshine Black & White Black & Dragon Red Black & Dragon Red Black & Dragon Red Pearl White Wake Red 

Digitalt infocenter 23 funktioner inklusive bränsle-
mätare, bränsleåtgång, varvräk-
nare, hastighetsmätare, Touring/
Sport-läge, nytt ECO-läge, timräk-
nare, kompass, VTS, klocka 

19 funktioner inklusive bräns-
lemätare, varvräknare, hastig-
hetsmätare, Touring/Sport-läge, 
timräknare, kompass, F-N-B-
indikator, låg bränslenivå

30 funktioner inklusive bränsle-
mätare, varvräknare, hastighets-
mätare, timräknare, kompass, 
klocka, bränsleåtgång, tid/sträcka 
till tom tank, varvtid, motortempe-
ratur, vattentemperatur, Touring/
Sport-läge

30 funktioner inklusive bränsle-
mätare, varvräknare, hastighets-
mätare, timräknare, kompass, 
klocka, bränsleåtgång, tid/sträcka 
till tom tank, varvtid, motortempe-
ratur, vattentemperatur, Touring/
Sport-läge

20 funktioner inklusive bränsle-
mätare, varvräknare, hastighets-
mätare, timräknare, underhålls-
info, kompass, vattentemperatur, 
VTS-förinställning 

34 funktioner inklusive bränsle-
mätare, varvräknare, hastighets-
mätare, timräknare, kompass, 
klocka, bränsleåtgång, tid/sträcka 
till tom tank, altitud, vattentempe-
ratur, djupmätare, Touring/Sport-
läge, cruise control

28 funktioner inklusive bränsle-
mätare, varvräknare, hastighets-
mätare, timräknare, kompass, 
klocka, cruise control, Ski  Mode 
och Slow mode-läge, bränsleåt-
gång, vattentemperatur, Touring/
Sport-läge, VTS-förinställning 

D.E.S.S. (stöldskyddssystem) Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Hjälpstyrsystem O.T.A.S. O.T.A.S. O.T.A.S. O.T.A.S. O.P.A.S. O.T.A.S. O.T.A.S.

Sea-Doo Learning Key Standard – iControl Standard – iControl Standard – iControl Standard – iControl Standard Standard – iControl Standard – iControl

Speglar Standard – vidvinkel Standard – vidvinkel Standard – justerbara Standard – justerbara Standard – justerbara Standard – justerbara Standard – justerbara och konvexa

Standardutrustning Stora förvaringsutrymmen; bad-
plattform och badstege; dragögla; 
bakre handtag; kromdetaljer

Stora förvaringsutrymmen; bad-
plattform; dragögla; bakre hand-
tag; sätesrem 

Justerbar stötdämpning (aS);  
badplattform med förvaring; 
dragögla; justerbart X-styre med 
A.E.S.(Advanced Ergonomic 
Steering), X-färgsättning på sätet, 
X-tra halkskydd

Badplattform med förvaring; 
dragögla; justerbart X-styre med 
A.E.S.(Advanced Ergonomic 
Steering), X-färgsättning på sätet, 
X-tra halkskydd

Löstagbar förvaringsbox; badplatt-
form; komforthandtag; dragkrok; 
X-styre; X-Racingsäte; X-tra 
halkskydd

Intelligent stötdämpning (iS); 
touring säte;  stänkavvisare; bad-
plattform med förvaring och bad-
stege,  justerbart styre; dragögla; 
utdragbara förtöjningslinor; vat-
tentät förvaringsbox; organiserat 
handskfack; säkerhetskit; sand-
säcksankare; skräddarsytt kapell

Vattentät löstagbar förvaringsbox; 
komforthandtag; justerbart styre; 
säte med gångjärn; fotstöd för den 
som sitter bakåtvänd; nedfällbar 
badstege; 3-läges teleskopisk 
dragstång; löstagbart brädfäste; 
konvexa vidvinkelspeglar

RXT-X aS 260 RS RXT-X 260 RSGTI SE 155 GTI 130 RXP-X 255 RS WAKE PRO 215GTX LIMITED iS 260
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FÅ UT MER AV DET GODA 
MED RÄTT KLÄDER OCH TILLBEHÖR.

Sea-Doo vattenskotrar garanterar sinnesro och häpnadsväckande kontroll genom sina 
exklusiva standardegenskaper och iControl-teknologi. Kom dock ihåg att alltid använda 
lämplig skyddsutrustning och klädsel eftersom en säker åktur är en njutbar åktur.

Till att börja med ska alla passagerare bära en godkänd flytväst för vattenskoteranvändning. 
Dessutom bör alla passagerare bära våtdräkt och/eller neoprenbyxor som skyddar mot skador 
orsakade av vattenfriktion. Kom ihåg att vanliga badkläder inte ger  samma skydd. 

Extra skyddsutrustning som skor, handskar och glasögon rekommenderas ytterligare för en 
säkrare och roligare åktur. För mer information om våra kläder och tillbehör, kontakta din 
auktoriserade Sea-Doo återförsäljare.

Vänligen notera att vissa tillbehör och/eller viss utrustning kanske inte säljs i Sverige. 

01 X-TEAM SPRINGSUIT, HERR  
 712700_10 Gul 
 712700_30 Dragon Red 
02 KAPELL, GTI OCH GTS 
 280000508 
03 KEPS, CLASSIC  
 2862170007 Grå 
 2862170001 Vit

04 FLYTVÄST, MOTION HERR  
 285724_80 Blå 
 285724_30 Röd 
 285724_90 Svart 
 285724_09 Grå
05 X-TEAM NEOPRENJACKA, HERR 
 813000_10 Gul 
 813000_30 Röd

06 MODUL TILL VARIABELT TRIMSYSTEM
Aktiverar och tillhandahåller omedelbar VTS-
inställning. En enkel kontakt på styret gör att 
du kan finjustera vattenskoterns nosvinkel under 
färden. Ansluts via diagnostikkopplingen. Kon-
takt och nödvändig hårdvara för installationen 
ingår.
295100433 - 2011-modeller med iBR* utan 
VTS-kontakt
295100379 - 2010 RXT 215, GTX 155

07 MODUL FÖR CRUISE CONTROL  
 OCH SKI MODE
Aktiverar Ski Mode, Cruise control och lågfarts-
läge genom en enkel kontakt på styret. Använ-
darvänligt gränssnitt på mätaren. Ansluts via 
diagnostikkopplingen. Kontakt och nödvändig 
hårdvara för installationen ingår.
295100455 - 2011 RXT-X, RXT-X aS, GTI 
295100383 - 2010 RXT-X

08 DJUPMÄTARE
295100421 - 2011-modeller med iBR* och GTS 
2011 (säljs ej i Sverige)
295100324 - Alla GTX & RXT-modeller med 
4-TEC-motorer från 2009 och nedåt, med un-
dantag av 2002 och modeller med iS, alla GTI 
2008-2010
295100332 - 2010 och tidigare iS-modeller, 
2010 GTX, RXT, RXT-X, WAKE Pro-modeller

09 TELESKOPISK DRAGSTÅNG
Bästsäljande, utdragbar dragstång med inbygg-
da handtag för personen som sitter bakåtvänd.
295100304 - GTI 2006-2010 (Ej på bild)

295100457 - 2011 GTI och GTS
295100366 - GTX, RXT, RXT-X, förutom model-
lerna med stötdämpning

10 SEA-DOO FÖRTÖJNINGSLINOR
Det första och helt integrerade förtöjningssys-
temet för vattenskoter. Lätthanterliga utfällbara 
plattor och anpassat skydd gör monteringen och 
placeringen av Speed Tie-systemet i för och ak-
ter enkel. Gör kajtilläggningen snabb och säker. 
Innehåller 2,4 m lina med snabblås för önskad 
längd. Säljs parvis.
295100422 - 2011 GTI och GTS
296000249 - Modellerna med stötdämpning
295100365 - 2010 och uppåt GTX, RXT & RXT-X 
utan stötdämpning, WAKE Pro (ej på bild)

11 X-PAKETSMODUL
Aktiverer X-paketets funktioner i mätaren: varv-
timer, tid och sträcka till tom tank, medel- och 
topphastighet, varv/min och motortemperatur. 
Användarvänligt gränssnitt på mätaren. Ansluts 
via diagnostikkopplingen. Nödvändig hårdvara 
för installationen ingår.
295100431 - 2011-modeller med iBR*. Stan-
dard på X-modellerna.

295100381 - 2010-modeller med iBR*. Stan-
dard på X-modellerna.

12 SKI MODE-MODUL
Aktiverar Ski Mode. Möjliggör olika förinställda 
accelerationskurvor för en perfekt start varje 
gång du ska dra en vattenskid- eller wakeboard-
åkare. Användarvänligt gränssnitt på mätaren. 
Ansluts via diagnostikkopplingen. Nödvändig 
hårdvara för installationen ingår.
295100432 - 2011-modeller med iBR*. Stan-
dard på X-modellerna.
295100380 - 2010-modeller med iBR*. Stan-
dard på WAKE-modellerna.

13 WAKEBOARDFÄSTE
Särskilt designat för att passa Sea-Doo vatten-
skotrar. Varje fäste kan hålla en bräda och er-
bjuder en säker och enkel brädförvaring. Säljs 
separat.
295500985 - GTX & RXT 2009 och tidigare, 
med undantag av modeller med iS, GTI 2005 
och tidigare (ej på bild)

295100453 - 2011 GTI och GTS
295100390 - Modeller med iS, 2010 och uppåt 
av GTX, RXT, RXT-X och WAKE Pro-modellerna 
(ej på bild)

295501037 - GTI 2006-2010 (ej på bild)



SKI-DOO®   LYNX®   SEA-DOO®   EVINRUDE®   JOHNSON®   ROTAX®   CAN-AM®

Nothing is more valuable than 
your playtime. That is why BRP is 
dedicated to continually finding 
new and better ways to help 
you enjoy your favorite 
power sports. From snow 
to water to both on- and 
off-road fun, our passion 
for adventure fuels the 
innovations that result in the 
ultimate power sports experience 
for our customers. We value 

the land and water we play on 
and are committed to protecting 
it. Our desire to thrill is paired 

with an emphasis on rider 
responsibi l i ty, placing 
personal safety above 
al l else. So that each 
outing can be the most 

enjoyable, memorable and 
thrilling experience possible. 
Because your free time should 
a lways  be  your  best  t ime .

 www.brp.com
Be with the Right People: www.brpusersclub.com

THE WORLD IS OUR PLAYGROUND

© 2011 Bombardier Recreational Pro-ducts Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag.  ‡Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. 
Tryckt i Sverige 2011. 619950240 Sea-Doo leaflet MY2011 - SE

På grund av vårt fortlöpande engagemang i produktsäkerhet och -utveckling, förbehåller vi oss rätten att när som helst ta bort eller ändra tekniska data, priser, design, egenskaper, modeller eller utrustning utan att åta oss några förpliktelser. Vänd dig 
alltid till din auktoriserade BRP-återförsäljare för val av fordon för dina behov, och studera noga och följ anvisningarna i bruksanvisningen, instruktionsvideon och de klistermärken och dekaler som finns på vattenskotern. Kör alltid ansvarsfullt och säkert. 
Bär alltid lämplig klädsel, inklusive godkänd flytväst. Respektera alltid lokala lagar och restriktioner. Kör aldrig påverkad av alkohol, läkemedel eller droger.

Notera att vissa av modellerna på bilderna kan vara extrautrustade.


