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EN VÅG AV 
INNOVATIONER 
UNDER 25 ÅR. 
BRP:s exklusiva innovationer gör att Sea-Doo®-produkterna kan erbjuda de mest 

tillfredsställande upplevelserna på vattnet. Ta till exempel våra revolutionerande 

iControl™-teknologier, inklusive världens första och enda intelligenta broms- och 

backsystem (iBR™). Tillsammans erbjuder de enastående manövrerbarhet och enkelt 

handhavande. Lägg till ECO™-mode för bränsleeffektivitet, justerbar stötdämpning för 

överlägsen komfort, imponerande kraft och avancerade funktioner och du får en åktur 

som sätter spänningen i svallning och dina sinnen i ro.

Så vänd blad och kasta dig i. Upptäck hur en Sea-Doo vattenskoter i familjen kan 

hjälpa dig att göra bra dagar till underbara dagar.

ECO MODE

SKI-MODE

Vårt S3-skrov är det enda i sitt slag. 
Den stegade konstruktionen reducerar 
motståndet och håller skrovet klistrat mot 
vattenytan. Sea-Doo-skroven är tillverkade 
i material som är upp till 20 % lättare 
än andra vattenskotrars skrov,1 ändå är 
de otroligt starka tack vare sin ribbade 
konstruktion.  

Finns på modellerna RXT, GTX och WAKE PRO.

Den djupa V-formen i RXP-X 260 RS-
modellens unika T3 skrov™ skär enkelt 
genom vattnet och gör att du kan luta 
dig i en skarpare vinkel.

Med vårt unika intelligenta broms- 
och backsystem (iBR) har du 
möjlighet att bromsa upp till 30 m 
tidigare* än med någon annan 
vattenskoter.

Med våra unika stötdämpnings-
system Intelligent Suspension (iS™), 
Adjustable Suspension (aS™) och nu 
de helt individuella Suspension (S) 
systemen kan du njuta av längre turer 
med större bekvämlighet.

Gasreglagesystemet Intelligent 
Throttle Control (iTC) ger problemfri 
hantering och precision i alla 
åksituationer. En innovativ teknologi 
som gör att din vattenskoter startar 
i friläge för enklare tilläggningar och 
bättre manövrerbarhet.

Sea-Doo vattenskotrar har 
branschens enda slutna kylsystem 
(CLCS), som använder kylmedel 
för att upprätthålla en idealisk 
temperatur i motorn.

Alla Sea-Doo vattenskotrar är utrustade 
med den legendariska Rotax 4-TEC-mo-
torn, konstruerad speciellt för marint 
bruk. Den ger snabbare acceleration och 
högre toppfart. Motorn utnyttjar även 
iTC-tekniken för en mer exakt motorkali-
brering och bättre bränsleekonomi.

BRP:S UNIKA TEKNOLOGIER FINNS TILLGÄNGLIGA 
SOM ANGIVET VID MODELLERNA I BROSCHYREN. 

2 TEKNOLOGIER  INNOVATIONER

1 Baserat på BRP:s interna tester av densiteten hos S3 Skrovmaterialet och materialet i Yamaha NanoXcel§ SMC.   *Uppmätt oktober 2011 och baserat på BRP:s interna tester. Färdas i 80,47 km/tim.
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 2-3 INNOVATIONER, 
iCONTROL-
TEKNOLOGIER OCH 
FUNKTIONER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sea-Doo vattenskotrar från BRP utrustas som standard med 

vårt prisbelönta Intelligenta broms- och backsystem (IBR). Det 

branschunika systemet gör det enklare att lägga till, snabbare att 

stanna och lättare att njuta av en enastående manövrerbarhet. 

Användningen av iBR-systemet kan inte vara enklare. Broms-

spaken sitter på vänstra sidan av styret. När vattenskotern rör 

sig framåt, tryck på bromsen för att sakta ned. Om den har 

stannat, tryck på bromsen för att backa. Gas- och bromsreglage 

fi nns nära till hands så att du aldrig behöver lyfta händerna från 

styret eller blicken från vattenytan vilket ger en säkrare, tryggare 

körning. 

Att ha 30 meter kortare stoppsträcka* än en vattenskoter utan 

iBR-systemet gör att du kan fokusera på det som är viktigast: att 

ha så roligt på vattnet som möjligt. Våra produkter är byggda för 

att kunna röra sig fritt över vattnet, men möjligheten att kunna 

stanna på vattnet gör dem exceptionella. 

VÄRLDENS FÖRSTA OCH 
ENDA BROMSSYSTEM 
FÖR VATTENSKOTRAR

DU KAN STANNA UPP TILL 30 M TIDIGARE* MED iBR-SYSTEMET.

Sea-Doo-modell med iBR broms- och backsystem

Utan iBR broms- 
och backsystem 30 m
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*Uppmätt oktober 2011 och baserat på BRP:s interna tester. Färdas i 80,47 km/tim.
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GTX S 155
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1 STÖTDÄMPNING
Finjusterad för komfort ger den 
justerbara stötdämpningen en mjuk 
gång under alla förhållanden.

2 FARTHÅLLARE
Gör att du kan ställa in 
marschhastighet, fart vid 
bogseringssporter, dyningar 
och mycket mer.

3 INTELLIGENT BROMS- OCH 
BACKSYSTEM (iBR)
Bromsspaken sitter på vänster sida 
och hastighetskontrollen på höger 
sida, så att båda händerna kan 
hållas kvar på styret vid framåt, 
friläge och back.

4 TOURINGSÄTE
Mjuk, ergonomisk design ger 
maximal komfort och stöd 
åt förare och passagerare.

Sea-Doo GTX S 155 omdefi nierar begreppet komfort med sitt 

helt unika stötdämpningssystem. En vattenskotrar för dem som 

vill njuta av smidiga åkturer på alla typer av vattenområden. 

Byggd för att åka längre och torrare, erbjuder modellen den 

perfekta åkturen för alla som vill ha både imponerande prestanda 

och sofi stikerad komfort.

PRESTANDA 
OCH KOMFORT.

LUXURY PERFORMANCE

4 LUXURY PERFORMANCE  PERFORMANCE  RECREATION  SPORT



GTX LIMITED iS 260

*
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LUXURY PERFORMANCE

VATTENSKOTRARNAS 
LYXYACHT.

Från exklusiviteter som ett skräddarsytt kapell, Speed Ties™, 

djupmätare och handskfack till det ultrabekväma touringsätet, 

representerar verkligen Sea-Doo GTX Limited iS 260 det främsta 

inom lyx och komfort. Allt detta plus en otroligt kraftfull motor som 

med säkerhet kommer att imponera på allt och alla. Lägg till iControl-

teknologierna, inklusive den intelligenta stötdämpningen, och du får den 

smidigaste, mest tillfredsställande åkturen som är möjlig.

1 INTELLIGENT STÖTDÄMPNING
Anpassar sig automatiskt efter 
olika förhållanden. 15 cm 
fjädringsväg mellan skrov och 
förare som skyddar dig vid grov sjö 
och ger dig mjukast möjliga åktur.

2 DIGITALT INFOCENTER
Digitalt informationscenter med 
36 funktioner. Med djupmätare, 
Cruise/Slow-läge, Touring/
Sport-läge, ECO-läge, iS-
läge, höjdmätare, klocka och 
bränsleförbrukning, samt avstånd 
till tom tank.

3 TOURINGSÄTE
Mjuk, ergonomisk design ger 
maximal komfort och stöd 
åt förare och passagerare.

4 SPEED TIES
Utdragbara förtöjningslinor håller 
sig ur vägen när de inte behövs. 
En i fören och en i aktern.
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GTR 215
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PERFORMANCE

GTR 215

Kraftfull. Lekfull. Lättare. Sea-Doo GTR 215 har en kraftfull motor som 

ger dig maximal prestanda. Den förbrukar 28 % mindre bränsle1 och är 

utrustad med BRP:s prisbelönta intelligenta broms- och backsystem (iBR). 

Med sin kompressorladdade motor och sitt högpresterande Variable Trim 

System (VTS) tar denna vattenskoter dig direkt från noll till pulshöjande 

spänningsmoment.

IMPONERANDE 
PRESTANDA, 
ALLTID REDO.

1 HÖGPRESTERANDE VTS
Variabelt trimsystem (VTS) gör att 
du enkelt kan justera vattenskoterns 
egenskaper efter olika körförhållanden.

2 SPORT-LÄGE
Snabb åtkomst till fullt vridmoment 
och gas med Sport-lägeknappen 
på styret.

3 INTELLIGENT BROMS- OCH 
BACKSYSTEM (iBR) 
Upp till 30 meter kortare stoppsträcka* 
än med en konventionell vattenskoter. 
Otrolig manövrerbarhet som även gör det 
enklare att lägga till vid kaj.

4 FRÄMRE FÖRVARINGSUTRYMME
Massor a utrymme för dina saker.

1 Baserat på BRP:s interna tester vid 48 km/tim. 
Vid test av konkurrerande modell utförd under 
identiska förhållanden. 

*Uppmätt oktober 2011 och baserat på BRP:s 
interna tester. Färdas i 80,47 km/tim.

6 LUXURY PERFORMANCE  PERFORMANCE  RECREATION  SPORT



RXT-X 260 RS 
RXT-X aS 260 RS

*
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PERFORMANCE

RXT-X 260 RS 
RXT-X aS 260 RS
TAG KONTROLLEN,
SÖK UPP
SPÄNNINGEN. 
Sea-Doo RXT-X aS 260 RS vet hur man anger takten i hårda offshore-

vågor. Levereras med ett fullt justerbart stötdämpningssystem som du 

kan kalibrera för olika körstilar. Justerbara trimplan, nosstabilisator och 

justerbara bakre sponsons gör den till en perfekt offshore-vattenskoter. 

Med ett skrov som är 20 % lättare än hos andra modeller i sin klass1 

och med fenomenal hantering genom vårt unika S3-skrov håller 

RXT-X aS 260 RS dig klistrad mot vattnet.

För tekniska specifi kationer på RXT-X 260 RS, se sidan 23.

*Endast RXT-X aS 260 RS. 1 Baserat på BRP:s 
interna tester av densiteten hos S3 Skrovmaterialet 
och materialet i Yamaha NanoXcel∞ SMC.

1 HÖGPRESTERANDE 
JUSTERBAR STÖTDÄMPNING*

Konstruerad för utmanande körning i 
hård sjö, med justerbar förspänning 
för anpassning av förarens vikt och 
justerbar dämparkompression för olika 
vattenförhållanden.

2 TRIMPLAN*

Konstruerade för att ge bättre horisontal-
läge mot vattenytan och för att 
fi njustera nosens lyft och vattenskoterns 
egenskaper. Fem distinkta lägen ger 
inställningsområden som täcker alla 
förhållanden, från vindstilla till grov sjö.

3 NOSSTABILISATOR*

Ger enastående lateral stabilitet 
i hård sjö och motverkar dessutom 
att nosen dyker.

4 JUSTERBARA BAKRE SPONSONS
En effektiv konstruktion som förbättrar 
den laterala stabiliteten. Tre positioner 
för att passa din skicklighetsnivå och 
vattenförhållandet.

RXT-X aS 260 RS visas här.



RXP-X 260 RS
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PERFORMANCE

TA LEDNINGEN 
MED IMPONERANDE 
LÄTTHET. 
Denna kraftfulla vattenskoter är minutiöst konstruerad för att ge föraren alla 

fördelar på vattnet. Sea-Doo RXP-X 260 RS är extremt smidig med otrolig 

hastighet och prestanda tack vare den tävlingstestade och bränsleeffektiva 

Rotaxmotorn. Det revolutionerande nya T3-skrovet ger enastående hantering 

och en skarp och exakt kurvtagning. Det nya Ergolock-systemet minimerar 

uttröttning, vilket gör att du kan köra längre. RXP-X 260 RS tar dig längre. 

“Fantastiska egenskaper, ju fortare du åker, desto enklare 
och snabbare svänger den. … Den går som på räls.”
 -  James Bushell, 2011 IJSBA Pro Open och 

Pro GP World Champion med det nya T3-skrovet.

1 T3-SKROV
Innovativ fl erstegad konstruktion med 
otroligt skarpa och mjuka slag. Extremt 
lyhört och som möjliggör en mer exakt 
kurvtagning, en ökad lutningsvinkel 
och som skär och spårar genom vattnet 
bättre.

2 JUSTERBARA SPONSONS
En effektiv konstruktion som förbättrar 
kurvstabiliteten. Tre positioner för att 
passa din skicklighetsnivå och vatten-
förhållandet: högre för en mer lekfull 
åkupplevelse eller lägre för mer aktiva 
svängar. Winglet-funktionen förbättrar 
ytterligare lutningsvinkeln.

3 ERGOLOCK-SYSTEM
Ett nytt, stadigt racingsäte, vinklade 
fotstöd och justerbart ergonomiskt styre 
(A.E.S.™) gör att du och din vattenskoter 
blir ett. Med nedre delen av kroppen i ett 
fast grepp har du full kontroll.

4 TRIMPLAN
Denna nya funktion begränsar kraftiga 
lyft av fören och ger bättre horisontalläge 
mot vattenytan. Ger även bättre kontroll 
vid hög sjö.

8 LUXURY PERFORMANCE  PERFORMANCE  RECREATION  SPORT



GTI 130
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RECREATION

LÅT DE
OFÖRGLÖMLIGA 
STUNDERNA FLÖDA.
Upptäck Sea-Doo GTI 130. En vattenskoter som har mycket att erbjuda, 

som den bränsleeffektiva motorn, BRP:s unika intelligenta broms- och 

backsystem (iBR) och intelligenta gasreglageteknik (iTC) för otrolig 

manöverförmåga, kontroll och säkerhet plus massor av ergonomiska 

funktioner. När ECO-läge är aktiverat är GTI 130 upp till 34 % mer 

bränsleeffektiv.1 En vattenskoter för trevliga stunder.

1 Baserat på BRP:s interna tester, jämfört med vid full 
gas när ECO-läge inte är aktiverat. 
*Uppmätt oktober 2011 och baserat på BRP:s interna 
tester. Färdas i 80,47 km/tim.

1 INTELLIGENT BROMS- 
OCH BACKSYSTEM (iBR)
Stanna upp till 30 m tidigare* än andra 
vattenskotrar med ett tryck på reglaget. 
Otrolig manövrerbarhet som även gör 
det enklare att lägga till vid kajen.  

2 FÖRVARING
Massor av förvaringsutrymme [116,6 L] 
inklusive ett bekvämt, säkert och 
vattentätt handskfack.  

3 LEARNING KEY
Begränsar hastigheten för nybörjare. 
Programmerbar efter erfarenhetsnivå.

4 DRAGÖGLA
För lekfulla aktiviteter. 



GTI SE 155
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RECREATION

ROLIGT FÖR HELA 
FAMILJEN.

Sea-Doo GTI SE är fortfarande ett av de mest effektiva sätten att ta med 

din familj ut på vattnet. Är standardutrustad med touringsäte och steg för 

ombordstigning samt funktioner som intelligent broms- och backsystem 

(iBR) och Learning Key, så att du och dina nära och kära kan köra med 

total trygghet och under fullständig kontroll. Med ECO-läge aktiverat ökar 

Sea-Doo GTI SE 155 sin bränsleeffektivitet med upp till 26 %.1 

Låt familjenöjet börja.

1 INTELLIGENT BROMS- OCH 
BACKSYSTEM (iBR)
Bromsspaken sitter på vänster sida och 
hastighetskontrollen på höger sida, så 
att båda händerna kan hållas kvar på 
styret vid framåt, friläge och back.

2 TOURINGSÄTE
Mjuk, ergonomisk design ger 
maximal komfort och stöd åt förare 
och passagerare.

3 VARIABELT TRIMSYSTEM (VTS)
Justera vattenskoterns nosvinkel 
högre (stabilitet vid höga farter) eller 
lägre (för bogsering och snabba starter).

4 STEG FÖR OMBORDSTIGNING
Gör det enkelt att hoppa ombord 
efter en simtur. Nedfällbar konstruktion.

1 Baserat på BRP:s interna tester, jämfört med vid full 
gas när ECO-läge inte är aktiverat.

10 LUXURY PERFORMANCE  PERFORMANCE  RECREATION  SPORT



WAKE PRO 215
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11

SPORT

WAKE PRO 215
DRAR IFRÅN 
ALLA DE ANDRA. 

Sea-Doo WAKE PRO 215 är branschens främsta vattensportskoter med 

vår största motor, speciellt konstruerad för bogserande vattensporter och 

S3-skrovet för bättre stabilitet. Vi samarbetade med Nike 6.0 Wakeskate-

teamet för att vara säkra på att vi inte missade något. Är fulladdad med 

viktiga funktioner som en hög bogseringspunkt, löstagbart brädfäste, 

infällbar dragstång med handtag för den som sitter bakåtvänd, säte med 

bälte och fotstöd. Njut av alla dessa fördelar medan du kör som ett proffs 

och under längre tid, tack vare de hastighetsbaserade Ski- och ECO-lägena.
1 HASTIGHETSBASERAT SKI-LÄGE

Gör alla förare till experter, fem 
accelerationsprofi ler gör att du startar 
och håller hastigheten som ett proffs.

2 3-LÄGES DRAGSTÅNG
Infällbar så att den är ur vägen när 
den inte används. Med handtag 
och förvaring för linan.

3 BRÄDFÄSTE
Löstagbart fäste som håller din bräda
på plats medan du åker till ditt 
favoritställe.

4 VATTENTÄT FÖRVARING
Löstagbar förvaringsbox för att hålla 
dina kläder och saker torra.

11
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När du kör vattenskoter är dina passagerares välbefi nnande ditt ansvar. 

Som "kapten" är du inte bara ansvarig för att reglerna vid vattenskoter-

körning respekteras, utan även för att säkerställa att dina passagerare 

bär lämplig skyddsutrustning och klädsel.

Först av allt måste du och dina passagerare bära en godkänd fl ytväst 

(PFD), certifi erad för användning med vattenskoter.

En våtdräkt och/eller neoprenbyxor ger ett bra skydd åt nedre delen 

av kroppen. Om du faller i vattnet eller kommer för nära strålen från 

ett jetmunstycke kommer du då att vara skyddad. Kom ihåg att vanliga 

badkläder inte ger tillräckligt skydd i sådana fall. 

Slutligen rekommenderas även extra skyddsutrustning som skor, 

handskar och glasögon. Det roliga räcker längre om säkerheten 

kommer först.

Du hittar dessa produkter hos din auktoriserade BRP-återförsäljare.

SE TILL ATT 
DET ROLIGA ALDRIG 
TAR SLUT.

12 UTRUSTNING, KLÄDER  OCH TILLBEHÖR

1 X-TEAM-JACKA I NEOPREN, HERR

2 FLYTVÄST MOTION PFD, DAM

3 SEA-DOO VATTENSKOR

UTRUSTNING, TILLBEHÖR & KLÄDER
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4 FRÄMRE FÖRVARINGSFACK

5 FLYTVÄST MOTION PFD, HERR

6 SEA-DOO GLASÖGON 
(RIDING GOGGLES)

7 SEA-DOO DUFFELVÄSKA

8 WAKEBOARDFÄSTE

9 TELESKOPISK DRAGSTÅNG

10 SEA-DOO SPEED TIE



KLÄDER OCH SPORTUTRUSTNING
PERFORMANCE RECREATION

SVAR
T (90)

SVAR
T (90)

FLYTVÄST MOTION, HERR
900355_90 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL • 
Svart (90)

FLYTVÄST MOTION, DAM
900356_90 • XS, S, M, L, XL • 
Svart (90)

MOTION
Starkt yttertyg i nylon. En kombination av PVC och polyeten-
skuminlägg. Formsydd för en bekväm sittställning. 4  vävda band 
med snabbspännen. Förstärkta sömmar med kantband i vinyl. 
Stora ärmhål för mer bekvämlighet vid körning. D-ring för fl ytande 
lina.

X-TEAM VÅTDRÄKT, HERR
Räffl at material på skuldror och sidor. 
Stretchneopren under armarna, på baksi-
dan av benen och ärmarna. Präglade knän 
för att underlätta böjning. Strukturerat 
material på skenben och knän. Dragkedja 
bak. 5 mm neopren i nederdel / 4 mm i 
ärmarna. Finmaskigt material speciellt 
utvecklat för kall väderlek.

3 / 2 mm neopren

900239__01 • S, M, L, XL, 2XL • Vit (01)

X-TEAM JACKA I NEOPREN 
HERR
2 mm X-Team jacka i neopren. 2-vägs 
dragkedja. Präglade armbågar, lätta att 
böja. Framfi ckor. Fodrad huva. Bakre 
slits för bekväm passform. Kan bäras 
som den är eller över en fl ytväst.

900233_10 • M, L, XL, 2XL • Gul (10)

RECREATIONAL

Lätt, hållfast och motståndskraftigt mot slitage, låg vattenupptagning. 
Pålitlig allround-fl ytväst.

Tillgängliga färger
Herr: Svart (90) 

Dam: Svart (90)

Låg vikt

Snabbtorkande

Yttre material Superstarkt nylon

UV-testat tyg Ja

Inlägg / foder
kombination av PVC och polyeten-skum 
(lätt, smidigt, bekvämt, högre bärighet)

Nätpartier
(evakuerar vatten för att lätta 
på västen när den är blöt)

Nej

Stora ärmhål
(mer bekvämt, lättare att röra sig)

Ja

Vävda band
(bekvämare, lättare att justera)

4

Snabbspänne Ja

Kraftig dragkedja N / A

D-ring för lina. Ja

SPECIALFUNKTIONER •  Formsydd för en bekväm sittställning 

• Europeisk version

X-TEAM KEPS
Låg vikt, med ventilationsnät. 
X-Team-broderi. 
Metallspänne med BRP-logo. 
100 % polyester.

2863180001 • En storlek • 
Vit (01)

B
LAN

D
AD

E FÄR
G

ER
 (18)

B
LÅ (80)

SEA-DOO TECHNICAL 
BOARDSHORTS, HERR
4-vägs stretch, ultralätt och snabbtorkande 
material. Löstagbart stretchfoder i neopren. 
Funktionella i vattnet, trendiga på stranden. 
Förstärkta sömmar i grenen. En framfi cka på 
höger sida. Åtdragbar i midjan. UV-tåligt tryck 
baktill. 88 % polyester / 12 % spandex.

286301_18 • 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 • 

Blandade färger (18)

SEA-DOO T-SHIRT
Trendigt Sea-Doo-tryck. 100 % bomull.

286245_01 • M, L, XL, 2XL, 3XL • Vit (01)

2890 SEK

1890 SEK

249 SEK

590 SEK

649 SEK

649 SEK

199 SEK
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MÅTTABELL

HUR DU MÄTER 

För bästa resultat, be om hjälp med 

att utföra mätningarna. Mät upp 

kroppen i bad- eller underkläder. 

Måttbandet ska vara sträckt men 

inte för hårt. Om måttet hamnar 

mellan två storlekar, beställ den 

större storleken.

LÄNGD

Stå med ryggen rak, utan skor; 

mät från huvudets ovansida till 

golvet.

BRÖST

Mät under dina armar, runt den 

kraftigaste delen av bröstet.

MIDJA

Mät runt din naturliga midja, håll 

ett fi nger mellan måttbandet och 

kroppen.

HÖFTER

Stå med benen ihop, mät runt den 

kraftigaste delen av höfterna, se till 

att måttbandet är horisontellt.

Dessa tabeller visar 
kroppsmåtten. 

Mät dig själv för att 
hitta rätt storlek.

FLYTVÄSTAR
Motion, Herr

STORLEK S M L XL 2XL 3XL
Bröst (cm) 84–94 94–104 104–114 114–124 124–135 135–145

Motion, Dam

STORLEK XS S M L XL
Bröst (cm) 76–84 84–91 91–104 104–114 114–124

SPORTKLÄDER
Överdel, herr

STORLEK S M L XL 2XL 3XL
Bröst (cm) 91–97 99–104 107–112 117–122 127–132 137–142
Midja (cm) 76–79 84–89 91–97 104–109 114–122 127–132
Armlängd (cm) 84 84 86 86 89 89

Technical Boardshorts, herr

STORLEK 28 30 32 34 36 38 40 42
Midja (cm) 71–76 76–81 81–86 86–91 91–97 97–102 104–107 107–112
Höfter (cm) 84–89 89–94 94–99 99–104 104–109 109–114 114–119 119–124

Överdel, dam

STORLEK XS S M L XL 2XL 3XL
Bröst (cm) 83–85 88–90 93–97 100–104 109–116 119–126 130–135
Midja (cm) 62–65 67–70 72–76 80–84 89–94 99–104 109–114
Armlängd (cm) 74 76 79 81 81 81 81

VÅTDRÄKTER
Herr

STORLEK S M L XL 2XL
Längd (m) 1.68–1.73 1.73–1.80 1.80–1.88 1.83–1.90 1.83–1.93
Vikt (kg) 59–68 68–79 79–91 88–100 98–107

Vilken kod motsvarar din storlek?

1. Hitta din storlek.

2. Den kod som står under storleken är DEN KOD du anger i artikelnumret (före koden för färg). Ex. 440227_90 i storlek M = kod 06 anges 4402270690. 

HANDSKAR (MÄT HANDFLATANS BREDD)

STORLEK XS S M L XL 2XL 3XL
CM 8 9 9,5 10 11 11,5 12,5    

Storlekstabell

STORLEK ONE SIZE XS S M L XL 2XL 3XL XS / S S / M L / XL 2XL / 3XL
KOD 00 02 04 06 09 12 14 16 90 72 73 74

STORLEK 6 7 8 9 10 11 12 14 26 28 30 32 34 36 38 40 0-30 30-50 50-90
KOD 25 27 28 29 30 31 32 34 89 36 37 38 39 40 41 42 60 62 64

TEKNISKA TILLBEHÖR

FINGERHANDSKAR
286307_07 • XS, S, M, 
L, XL, 2XL, 3XL
• Charcoal Grey (07)

FÖRARHANDSKAR 
Neoprenhandskar med fi ngerkilar i 
spandex. Clarino† Nash i handfl atan. 
Gummerat Pro-Grip i tumme och 
handfl ata för bästa grepp. Dubbel 
stickning på utsatta områden. 
Justerbart kardborreband † vid 
handleden. Logo på pekfi ngret. 
Logo-detalj på handryggen. 
50 % neopren / 40 % Clarino Nash / 
5 % Lycra†

SEA-DOO DUFFELVÄSKA
Specialdesignad för dagsutfl ykter eller längre turer. 
Tillverkad i hållbar polyester. Innerfi cka i nät med 
nyckelkrok. Bärrem med axelskydd. Storlekar: 
60 cm x 30 cm x 30 cm. 

4477310007 • En storlek • Charcoal Grey (07)

SEA-DOO VATTENSKOR
Tilltalande och trendigt utseende. Lätt material, EVA med TPU-
förstärkning. Snörning på ena sidan. Nätmaterial för bästa passform. 
Gummerad sula för halkskydd. Perforerad för vattenavrinning. Tåskydd. 
Sea-Doo logo. 

444184_90 • 7, 8, 9, 10, 11, 12 (Herrstorlek) • Svart (90)

Löstagbart 
ankelskydd i 
neoprene

SEA-DOO RIDING GOGGLES
Speciellt utformade för vattenskoter-
åkning för att ge bästa möjliga skydd 
åt ögonen. Patenterad allergivänlig 
silikontätning motverkar imma. 
Reptåligt spegelglas ger bästa 
möjliga sikt på vattnet. Fästan-
ordning till fl ytvästen (endast på 
modellerna 2012 och 2013 Force 
och Airfl ow). Hårt fodral med 
Sea-Doo-logo och påse som även 
fungerar som putsduk. Justerbar rem. 

One size 

4474620001 • Vit (01)

4474620010 • Gul (10)

4474620012 • Orange (12)

4474620090 • Svart (90)

CLARINO NASH
är ett av de mest använda handskmaterialen på grund av sin 

hållbarhet, motståndskraft, bekvämlighet och fantastiska grepp

VIT (01)

SVAR
T (90)

G
U

L (10)

O
R

AN
G

E (12)

Nätinner- 
fi cka

Passar i 
vattenskoterns 
förvarings-

utrymme

Vattentätt 
utrymme

Glasögon-till-fl ytväst 
fästsnodd

Tuff  
sidofi cka

569 SEK

649 SEK

429 SEK

590 SEK
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VATTENSPORT-TILLBEHÖR

SEA-DOO SPEED TIE FÖR BRYGGA
Samma exklusiva förtöjningssystem som fi nns som 
tillbehör till RXT iS 2012 och som standardutrustning på 
GTX LTD 2012, anpassad för montering på kaj/brygga. 
Skruvas fast direkt i bryggan. Ger snabb och säker 
förtöjning av alla vattenskotrar, eliminerar överfl ödiga 
rep på bryggan. Innehåller 2,4 meter lina och låses vid 
önskad längd. Säljs styckevis.

295100336

SEA-DOO SPEED TIETM

Det första och enda fullt integrerade förtöjningssystemet 
för vattenskotrar. Praktiska utfällbara plattor på 
RXT iS 2012 möjliggör enkel montering och placering 
av Sea-Doo Speed Tie-systemet i fören och aktern på 
skotern. Ger snabb och säker förtöjning. Innehåller 2,4 
meter lina och låses vid önskad längd. Sea-Doo Speed 
Tie-systemet är endast standardutrustning på GTX LTD 
2012. Säljs parvis.

295100466 • RXP-X 260 RS 2012 och framåt

295100422 •  GTR 2012 och framåt, GTI, GTI SE och 
GTS 2011 och framåt, GTX 2010 och 
framåt utan stötdämpning, WAKE PRO, 
RXT RS och RXT-X RS 2010 och framåt 
utan stötdämpning (visas ej)

296000249 •  GTX iS och RXT iS 2009 och framåt, 
RXT-X aS RS 2011 och framåt, 
GTX-S 155 2012 och framåt med 
stötdämpning (visas ej)

WAKEBOARDFÄSTE
Speciellt utformat för att passa alla Sea-Doo 
vattenskotrar. Varje fäste rymmer en wakeboard 
och erbjuder säker och enkel förvaring ombord. 
Säljs styckevis.

295100453 •  GTX med iS, RXT, RXT-X 260 RS 
och WAKE PRO 2010, 
GTI och GTS 2011, GTR 2012

295501037 • GTI 2006 till 2010

TELESKOPISK DRAGSTÅNG
Bästsäljare, utdragbar dragstång med handtag för 
den person som sitter bakåtvänd.

295100304 • GTI 2006 till 2010 (visas ej) 

295100457 •  RXT-X 260 RS, GTX, RXT, 
passar ej modeller med iS, 
GTI och GTS 2011, GTR 2012

SKI EYE
Komplettera ditt befi ntliga U-fäste för att enklare 
bogsera vattenskidåkare. Även idealisk vid tube-
bogsering.

291002351 • GTX, GTS, GTI, RXT, 
GTR samt RXP-X 260 RS 2012

SHOCK TUBE
Skyddar passagerarna från ryck 
från bogserlinan och håller linan 
borta från impellern. Slitstarkt 
nylonöverdrag på cellskum.

295100209 • 
Gul

295100210 • 
Blå

295500597 • 
Röd

295100287 • 
Sand

FRÄMRE FÖRVARINGSFACK
Maximerar förvaringsutrymmet på 
vattenskotern. Inklusive 
bärhandtag. 12 liter.

295100583 • RXP-X 260 RS 2012, 
GTI och GTS 2011, GTR 2012 • Grå

INSATS TILL HANDSKFACK
Kit med handskfacksinsats och stänksäker, löstagbar 
väska. Insatsen dämpar handskfackets insida och 
isolerar. Väskan passar perfekt i handskfacket och 
du kommer enkelt åt den när du öppnar luckan till 
handskfacket. Den halvmjuka väskan är perfekt för 
förvaring av värdesaker som t.ex. nycklar, mobiltelefon, 
plånbok, solglasögon.

295100327 • Modeller med S3 -skrovTM

FÖRVARINGSLÅDA
Komplett med gjutna fack för praktisk förvaring av din vattenskoters 
säkerhetskit, vattentät skumisolerad Otterbox†. Även bra till plånböcker, 
glasögon och mobiltelefoner. Nät ger säker förvaring för handdukar, kläder 
och sandaler. Med praktiskt integrerat bärhandtag.

269501478 • GTX och RXT 2009 och tidigare, passar ej modeller med 
iS-paket

FÖRVARINGSFACK OCH GARMIN† 76 GPS-HÅLLARE
Detta handskfack med ett försänkt utrymme i luckan är speciellt 
utformat för att passa en Garmin 76 GPS-enhet. 
Snäpp bara fast det för säker förvaring och praktisk åtkomst.

295100283 •  GTX och RXT 2009 och tidigare, passar ej 
GTX LTD-modeller med iS-paket • Svart

DRY BAG
10 L vattentät bag. 
Förbättrat vattenmotstånd. 
Punkteringssäker PVC-belagt 
polyesterfi bermaterial. 
Förstärkt botten.

269501744 •  

Alla modeller utom 3D • 
Svart

2300 SEK

300 SEK

1400 SEK

2300 SEK

290 SEK 2300 SEK

1300 SEK

900 SEK

3900 SEK

430 SEK

700 SEK
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FÖRTÖJNINGSLINA 
BRYGGA
Förtöj din vattenskoter eller 
båt med dessa 1,2 m fl ytande 
och fjädrande Sea-Doo 
förtöjningar. 1 per paket.

295100047 • Gul

FÖRTÖJNINGSLINA
Massiv, UV-skyddad, väl synlig fl ytande lina i polypropylen.

295100060 • 4,6 m • Gul

295100240 • 4,6 m • Vit

295100239 • 4,6 m • Svart

295100236 • 4,6 m • Blå

295100235 • 4,6 m • Röd

269501288 • 4,6 m • Ljusblå 

TUBE 
BOGSERINGSLINA
15,2 m bogseringslina.

295100207 • Alla 
båtar och 3-sitsiga 
vattenskotrar • Vit

MODUL TILL VARIABELT 
TRIMSYSTEM (VTS™)
Aktiverar och ger omedelbar VTS-justering. Enkel 
kontroll monterad på styret medger fi njustering av 
vattenskoterns trimvinkel under färd. Ansluts via diag-
nostikanslutningen. Inklusive kontroll och nödvändiga 
monteringsdetaljer. Detta tillbehör kan ej monteras på 
2012 och senare modeller.

295100379 • 2010 modeller med iBR

295100433 • 2011 modeller med iBR 
utan VTS-kontakt

FARTHÅLLARE OCH SKI-LÄGE
Aktiverar Ski-läge, farthållare och lågfartsläge med 
en enkel kontroll på styret. Användarvänligt gräns-
snitt på mätaren. Ansluts via diagnostikanslutningen. 
Inklusive kontroll och nödvändiga monteringsdetaljer.

295100383 • 2010 modeller med iBR

295100455 • 2011 och senare modeller med iBR

LEARNING KEY 
Kontrollera hastigheten hos din vattenskoter 
eller båt. Ett måste för mindre erfarna 
förare.

278002203 • DI- och 4-TEC-modellerna

HASTIGHETS- 
OCH VATTEN-
TEMPERATURSENSOR
(visas ej) 
Integrerad hastighetsmätare 
och vattentemperatursensor. 
Klar att plugga in i motorns 
elsystem. Monteringsdetaljer 
ingår.

295100309 • 
GTI 2006 till 2010

MODUL FÖR XTM-PAKET
Aktiverar X-paketets funktioner i mätaren: varvtid, tid/sträcka 
till tom tank, genomsnittlig och toppfart, varv/minut och 
motortemperatur. Användarvänligt gränssnitt på mätaren. 
Ansluts via diagnostikanslutningen. Inklusive nödvändiga 
monteringsdetaljer.

295100381 • 2010 modeller med iBR

295100431 •  2011 modeller och senare med iBR 
Standardfunktion på X-modellerna.

SKI-MODUL
Aktiverar Ski-läge. Olika förprogrammerade accelerations-
kurvor för perfekta starter när du drar en wakeboard- eller 
vattenskidåkare. Användarvänligt gränssnitt på mätaren. 
Ansluts via diagnostikanslutningen. Inklusive nödvändiga 
monteringsdetaljer.

295100380 • 2010 modeller med iBR 

295100432 •  2011 och senare modeller med iBR 
Standardfunktion på WAKE-modellerna.

295100233 • 6 m • Vit

295100231 • 6 m • Blå

295100234 • 7,6 m • Blå

295100232 • 7,6 m • Vit

295100008 • 3,7 m • Lila

SANDSÄCKSANKARE
Tjock polyestersäck som 
rymmer upp till 16 kg sand / 
grus. 6,4 m polypropylenlina. 
Enkel förvaring och fl yter 
när den är tom. Mått: 
31,8 cm x 22,9 cm

295100211 • Gul

295100212 • Blå

295100286 • Sand

295500589 • Röd

Vissa avbildade modeller, tillbehör och utrustningar fi nns eventuellt inte tillgängliga i ditt land. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

D.E.S.S.TM FLYTANDE 
SÄKERHETSLINA
Vårt digitalkodade säkerhetssystem förhindrar 
obehörig användning. Din vattenskoter är 
försedd med ett dolt unikt mikrochip som 
aktiveras med din lina.

278002199 • Alla modeller

400 SEK

2900 SEK1450 SEK

400 SEK

2400 SEK

900 SEK

700 SEK

590 SEK

1850 SEK

600 SEK

1900 SEK

DJUPMÄTARE
Mäter och visar vattendjupet under skrovet.

295100421 • 2011 och senare modeller 
med iBR™*, 2011 GTS 3900 SEK 

295100324 • Alla GTX- och RXT-modeller 
med 4-TEC™-motorer 2009 och tidigare 
(passar ej 2002), modeller med iS-paket, 
GTI 2008 till 2010 5900 SEK

295100332 • 2010 och tidigare iS-paket, 
2010 GTX, RXT, RXT-X 260 RS samt 
WAKE PRO  5900 SEK

*Intelligent broms- och backsystem (iBR)



STEGE
Infällbart steg för ombordstigning som utformats speciellt för din vattenskoter. 
Fjäderbelastad för att stanna i det övre läget.

295100552 • Alla modeller från 2006 och framåt

DELUXE SURRNINGSBESLAG
Kraftig polyester, enkel justering av spänning. 
Broderat 2,5 cm nylonband, ställs in från 30 cm till 
1,52 m. 1 per förpackning.

295100185 • Alla vattenskotrar och båtar

SURRNINGSBESLAG TRAILER
Säkra din vattenskoter eller båt på trailern. 
Passar alla båtar upp till 5,5 m längd. 
Paket om 2.

295100184

SPEGELKIT
Två speglar med monteringsdetaljer.

295100308 • GTI 2006 till 2010 • Svart

PERFORMANCE INSUGSGALLER
Förbättrade egenskaper och stabilitet vid höga hastigheter. 
Anodiserad aluminium. Ersätter standardinsugsgallret.

295100435 • RXP-X 260 RS till och med 2011

DELUXE SURRNINGSBESLAG
181 kg säker belastning. 2,5 cm x 3 m 
band med Sea-Doo, Ski-Doo samt Can-Am 
logotyper. Deluxe surrningsbeslag med 
gummihandtag. Överdragna S-krokar. 
Paket om 2.

860200447 • Alla vattenskotrar och båtar

DELUXE SURRNINGSBESLAG
Särskilt utformat för att surra en vattenskoter på ett släp. System med 4 krokar 
idealiskt för snabb fastsättning och borttagning utan att ta ur spännbandet ur 
spärranordningen. Enkelt att justera spänningen med deluxe beslaget. 2,5 cm 
Sea-Doo-logo, polyesterband. Skrovskyddsplattor. Extra bandhållare. Överdragna 
krokar.

295100389 • Alla vattenskotrar och båtar

HANDTAGSKIT
Tvåfärgat i tjock gummi. Bättre komfort och kontroll. 6 starka färger. 
Passar alla vattenskotrar från 2000 och framåt. Säljs parvis.

295500976 • Blå / Svart

295500977 • Earth Grey / Svart

295500978 • Grön / Svart/

277001336 • Slate Grey 
• Säljs individuellt 

295500979 • Röd / Svart

295500980 • Pewter Grey / Svart

295500981 • Gul / Svart

Vissa avbildade modeller, tillbehör och utrustningar fi nns eventuellt inte tillgängliga i ditt land. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

300 SEK 300 SEK

2150 SEK 1900 SEK

260 SEK 260 SEK 150 SEK

380 SEK 190 SEK

3300 SEK
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KASTLINA
Flytande förvaringspåse och 
15 m fl ytande gul lina. 
En kastlina ger ökad säkerhet.

295500832

VISSELPIPA
Denna visselpipa avger en extremt ljudlig, 
hög, genomträngande ton som kan höras 
över långa avstånd. Påverkas inte av 
vatten, rensa bara med en blåsning

295500554 • Gul 

SÄKERHETSUTRUSTNINGSKIT
Detta kit innehåller allt som behövs för din vattenskoter. 
15 m fl ytande kastlina, öskar, visselpipa och vattentät 
fi cklampa.

295100330

FENDER
Stark och pålitlig med ett ventilsystem i vinyl för snabb, 
fl exibel anpassning av fastheten. En fender och ett rep 
per förpackning. Fenderförtöjning ingår.

295100372 • Vit

295100373 • 4,3 m och 6 m Båtar • Vit

295100374 • 6,4 m och 7 m Båtar • Vit

ANKARE
Använd detta ankare tillsammans med 
en lina. Ingen kedja behövs. Med sitt 
överlägsna grepp håller detta 8 kg 
ankare alla båtar upp till 7 m längd.

295100289 • Svart

RAM 18 SPOTLIGHT
RAM Spotlight med en kraftfull 
70 000 lux lampa och oförstörbart 
gummihölje. Patenterad RAM gum-
mikula och kulskålsfäste tillåter enkel 
inriktning eller att den avlägsnas för 
handhållen användning. Plugga in i 
12 V-uttaget.

715000007

RAM 
MUGGHÅLLARE
Monteras på konsolen.

715000121

RAM E-TREX 
GPS-HÅLLARE
Hitta vägen hem efter alla 
dina utfl ykter. Monterings-
systemet håller fast Garmin 
E-Trex elektronikenheter sä-
kert vid kraftiga vibrationer.

715000120

OTTERBOX
Kompakt, stötsäker, vattentät låda perfekt för att bära och förvara viktiga saker.

295100199 • 2000 serien • 16,5 cm x 4 cm x 10 cm

295100196 • 9000 serien •  18 cm x 19 cm x 9,5 cm

295100198 • 2500 serien • 16,5 cm X 8,5 cm X 10 cm

295100197 • 3500 serien • 21 cm X 10 cm X 11 cm

YTTRE 
DIMENSIONER 
(B, L, H)

RITCHIE† SPORTKOMPASS
Enkel montering. Vändbart fäste 
justerbart 300°. 48 mm direktavläsning, 
blå mätartavla med hög synlighet. Intern 
nattbelysning. Kompositkonstruktion för 
utökad räckvidd. Härdad ståltapp och 
safi rupphängning

415098900 • 
Alla vattenskotrar och båtar.

FENDER
Uppblåsbar, gjuten, stark 
7,6 cm x 33 cm vinylfender. 
1 per paket. Rekommenderas 
för alla vattenskotrar 2001 och 
tidigare för bästa passform.

295100109 • Vit

295100110 • Gul

295100111 • Ljusröd

ANKARE
Vattenskoterankare, 5 kg.

295100046

ANKAR-PAKET
Paket med ankare och säck, 5 kg.

295100343

350 SEK

450 SEK

550 SEK

950 SEK 890 SEK 640 SEK

900 SEK

1300 SEK

1300 SEK 600 SEK

1400 SEK 400 SEK

400 SEK

290 SEK

90 SEK
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DELAR

Vattnet är en stor 
scen och rätt tillbehör 

kan hjälpa din 
Sea-Doo vattenskoter 

att fullfölja
den roll den har 

skapats för.

IMPELLER XPS 4-TAKTS SYNTETISK OLJA OLJEFILTER
420956741

TÄTNING JET PUMP-OLJA
619590095

Konsultera din auktoriserade BRP-återförsäljare, en garanti för hög kvalitet vid underhåll av din vattenskoter. 

Endast auktoriserade återförsäljare kan erbjuda original BRP-, Rotax®- och 100 % Sea-Doo-produkter och reservdelar.
PRODUKTERNA FINNS ENDAST TILLGÄNGLIGA HOS 
DIN AUKTORISERADE BRP-ÅTERFÖRSÄLJARE.

5 BRP 
ORIGINALPRODUKTER
FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT ALLT BLIR RÄTT

KOPPLINGSSLANG
För de fl esta vattenskotrar och båtmodeller 
som redan har en "T"-koppling. Även för 
vattenskotrar och båtmodeller som använ-
der spolningsadaptern på vattnetutloppet.

295500258

SPOLNINGSKIT
Ett måste för att hålla din motor ren. För 
användning på äldre vattenskotrar som ännu 
inte har "T"-koppling och inte har gängat 
vattenutlopp.

295500068

NGK† TÄNDSTIFT
BRP-återförsäljarna har det 
kompletta sortiment med 
premium NGK-tändstift för din 
Sea-Doo vattenskoter eller båt.

707000246

YUASA BATTERIER
De bästa modellerna från den utvalda leverantören av originalbatterier 

410301203 • 18 amp. våt (YTX20L-BS)

278001756 • 19 amp. torr (YB16CL-B)

710000283 • 13 amp. våt (YTX15L-BS)

278001882 • 30 amp. torr (YB30CLB)

410301204 • 3 amp. våt (YT4L-BS)

SPOLNINGSADAPTER
För de fl esta vattenskotrar 
och båtmodeller med 
gängat vattenutlopp.

295500473

BORRMASKINSPUMP
Säker och enkel tömning av 
motorolja.

295100244 • Alla 4-TEC-motorer

IMPELLER
Högpresterande impeller utformad speciellt för att maximera prestandan hos din 
Sea-Doo vattenskoter eller båt. Fråga din auktoriserade BRP-återförsäljare vilken 
som passar.

LYFTKIT
Lyft korrekt och placera 
vattenskotern med ett lyftkit 
av nylonväv och vinyl-belagda 
lyftplattor i stål.

529036189 •  

Lyftkapacitet 544 kg

LÄNSPUMP
Håller motorutrymmet torrt. 
Inklusive länspump som klarar 
170 L/tim, rostfritt monteringsfäste, 
pumpfäste, slang samt nödvändiga 
monteringsdetaljer.

295100434 • Modeller 2010 och 
framåt med iBR* samt GTS 2011 
och framåt

*Intelligent broms- och backsystem 
(iBR)

Impellerns 
ytterdiameter

Stignings-
vinkel

mm tum  

271000470 139,5 5,49 11 – 22

271000920 155,0 6,10 15 – 21

271001024 155,0 6,10 10 – 21

267000644 155,0 6,10 10 – 20

267000646 155,0 6,10 11 – 18

267000199 155,3 6,11 10 – 20

267000201 155,3 6,11 15 – 21

267000119 155,5 6,12 10 – 21

267000527 155,5 6,12 11 – 17

267000431 155,5 6,12 11 – 18

Impellerns 
ytterdiameter

Stignings-
vinkel

mm tum  

267000283 159,0 6,26 10 – 21

267000507 159,0 6,26 14 – 24

267000408 159,0 6,26 14 – 25

267000569 159,0 6,26 14 – 23

267000504 159,0 6,26 10 – 22

204160355 159,0 6,26 10 – 20

267000563 159,0 6,26 15 – 22

267000654 161,0 6,34 11 – 17

267000656 161,0 6,34 11 – 20

BRP:s engagemang för kvalitet innebär att alla vattenskotrar och båtar 

är konstruerad enligt högsta branschledande standarder. Trots detta 

kan bristen på korrekt underhåll orsaka att även de bästa komponenter 

så småningom går sönder.

Genom att använda BRP:s originalprodukter 
vid underhåll tar du hand om din investering.

GÖR DET RÄTTA VALET

3700 SEK

1600 SEK

80 SEK 350 SEK

4500 SEK

280 SEK 390 SEK



XPS SMÖRJFETT
Ett mångsidigt smörjmedel 
som förhindrar rost, korro-
sion och fuktinträngning. 
Innehåller aktiva tillsatser 
med utmärkta smörjnings- 
och slitningsminskande 
egenskaper. Sprejburk 
som även kan användas 
upp och ned.

619590093 
• 400 g

XPS KONSERVE-
RINGSOLJA
Denna specialolja är 
ett måste när du ställer 
undan din vattensko-
ter längre perioder. 
Speciellt framtagen 
för att skydda motorns 
inre delar från problem 
med rost och korrosion 
på grund av kondens 
under förvaring eller 
långa perioder av stilla-
stående.

619590094 
• 350 g

MOTOROLJOR

UNDERHÅLLSPRODUKTER

XPS 2-TAKTS SEMISYNTETISK OLJA
Denna nya 2-takts semisyntetiska olja har 
utvecklats speciellt för Sea-Doo vattenskotrar 
med Rotax RFI och 2-taktsmotorer med 
förgasare för att ge ultimat prestanda. Den 
förlänger motorns livslängd och minskar 
rökutsläppen och förbränningsresterna jämfört 
med konventionella oljor.

619590106 • 946 ml

619590107 • 3,785 L

XPS 2-TAKTS MINERALOLJA
Skapad och utvecklad för specifi kt för 
Sea-Doo vattenskotrar utrustade med 
Rotax 2-taktsmotorer med förgasare.

619590100 • 946 ml

619590101 • 3,785 L

XPS 2-TAKTS SYNTETISK OLJA
En unik 2-takts helsyntetisk injektionsolja. 
Uppfyller de särskilda kraven på smörjning 
hos Sea-Doo vattenskotrar utrustade 
med Rotax förgasarmotorer, RFI eller DI 
2-taktsmotorer.

619590103 • 946 ml

619590104 • 3,785 L

XPS 4-TAKTS SYNTETISK OLJA 
• SOMMARBRUK
BRP 4-taktsmotorer har hög effekt som 
används under de mest krävande och 
aggressiva förhållanden. De behöver 
en specialiserad olja som kan hantera 
dessa krav.

619590112 • 946 ml

619590113 • 3,785 L

Observera: Kontakta din närmaste återförsäljare för rekommenderade priser på oljebaserade produkter. Vissa avbildade modeller, tillbehör och utrustningar fi nns eventuellt inte tillgängliga i ditt land. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

1 Syntetbaserade oljor för alla klimat och enklare start.

2 Extra korrosionsskydd för fuktiga miljöer och längre stillastående perioder.

3 Friktionsmedel utformat för optimal kopplingsfunktion.

4 Unik kemi för maximalt slitageskydd.

5 Applikationsspecifi ka kemikalier som biloljor inte innehåller.

6 Extra motorskydd vid tung belastning och höga varvtal.

7 Smart datorkontrollerat smörjsystem som styrs i samverkan med förarens körstil.

8 Genomgått omfattande tester i Sea-Doo vattenskotrar och båtar.

9 Års av forskning och utveckling och rigorösa tester med de branschledande Rotax-motorerna.

10 Perfekt matchning: maximal prestanda och livslängd. 

ANLEDNINGAR TILL 
VARFÖR DIN ROTAX-
MOTOR FÖRTJÄNAR XPS

®10
TOP

RENGÖRINGSDUK

XPS JET PUMPOLJA
Håller liv i jetpumpen på 
din Sea-Doo vattenskoter.

619590095 • 170 g

XPS BRÄNSLE-
STABILISATOR
Bränsletillsats för att skydda 
mot att bränsleförorening-
ar och rester byggs upp i 
förgasare och bensinledningar. 
Skall alltid användas innan du 
ställer undan din vattenskoter 
för en länge tid. Passar alla 
bensinmotorer.

619590096 • 240 ml

XPS MIKROFIBERDUKAR
Består av extremt fi na fi brer och är per-
fekta för torkning och polering av motor-
cyklar, båtar, bilar och alla blanka ytor. 
Håller vatten upp till 7 gånger sin egen 
vikt. Kan tvättas i maskin. Paket om 2.

219701759

FÖR ALLT OM XPS, BESÖK XPSLUBRICANTS.COM

XPS. DEN ENDA OLJA SOM SKAPATS AV BRP,
FÖR DEN PRESTANDANIVÅ SOM DU FÖRVÄNTAR DIG.

140 SEK



280000472280000598

280000543

280000598

280000597

280000460* / 280000472* / 280000587*

280000464*

280000369*

280000596 / 280000543

280000461*

280000462*

280000278*

22 UTRUSTNING, KLÄDER OCH TILLBEHÖR  SPECIFIKATIONER

KAPELL

Passar Färger SKU

RXT™ iS 260 (2009 och framåt)
GTX† iS™ 215 (2010 och framåt)
GTX LTD iS 260 (2009 och framåt)

Svart / ljusgrå 280000460*

GTX 155/215, RXT™-X™ 260 RS, RXT-X 260 Int’l 
och RXT® 260 RS (2010 och framåt) 
Modeller utan stötdämpning

Svart / ljusgrå 280000472*

GTX†-S™ 155 (2012 och framåt) Svart / ljusgrå 280000587*

WAKE™ PRO (2010 och framåt) Svart / Viper Red 280000461*

RXP® och RXP®-X™ 260 RS (2004 till 2011) Svart / Mortar Grey 280000464*

GTI och GTI™ SE (2006 till 2010),
WAKE 155 (2009 till 2010)

Svart / ljusgrå 280000462*

WAKE 215 (2007 till 2009) Mortar Grey / Svart 280000369*

GTX, passar ej GTX LTD iS-paket (2007 till 2009) Mortar Grey / Svart 280000278*

GTR 215 (2012 och framåt) Svart / ljusgrå 280000596

RXP®-X 260 RS (2012 och framåt) Svart / ljusgrå 280000543

WAKE 155 (2011 och framåt) Svart / Viper Red 280000597

GTI 130 (2011 och framåt)
GTI SE 130 / 155 (2011 och framåt)
GTS Rental (2011 och framåt)
GTS (2011 och framåt)

Svart / ljusgrå 280000598

KAPELLKROK ERSÄTTNINGSKIT

Ersätter insydda fästkrokar. Fäst i stötfångaren. Set med 2 st.

Alla vattenskoterkapell 295100407

Komplett och mångsidigt 
sortiment med kapell. 
Infärgat tyg ger enkel 
hantering och ökat 

UV-motstånd. Remlös 
konstruktion ger enkel 

montering. 
Patenterat luft-

ventileringssystem 
för släp. 

280000472280000598

280000543

* Praktiska öppningar för åtkomst till 
Speed Tie förtöjningssystemet.
Observera: För tidigare årsmodeller, 
rådfråga din BRP-återförsäljare för 
mer information.

280000598

280000597

280000460* / 280000472* / 280000587*

280000464*

280000369*

280000596 / 280000543

280000461*

280000462*

280000278*

Släp fi nns inte tillgängliga i alla länder. Vissa avbildade modeller, tillbehör och utrustningar fi nns eventuellt inte tillgängliga i ditt land. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

KAPELL

2490 SEK

2490 SEK

2490 SEK

2490 SEK

2490 SEK

2490 SEK

2490 SEK

2490 SEK 2490 SEK

40 SEK



SPORTPERFORMANCE RECREATIONLUXURY PERFORMANCE
D

IM
E
N

S
IO

N
E
R

Längd
Bredd
Höjd
Torrvikt
Antal personer
Bränslekapacitet
Förvaringskapacitet

353,5 cm
122,4 cm
111,4 cm

436 kg
3

70 L
62 L

353,5 cm
122,4 cm
111,4 cm

446 kg
3

70 L
62 L

336,8 cm
123,1 cm
111,8 cm

348 kg
3

60 L
116,6 L

353,5 cm
122,4 cm
118,1 cm

379 kg
3

60 L
52 L

353,5 cm
122,4 cm
118,1 cm

443 kg
3

70 L
62 L

331,6 cm
122,7 cm
114,7 cm
368,3 kg

2
60 L

116,6 L

336,8 cm
123,1 cm
111,8 cm

343 kg
3

60 L
116,6 L

336,8 cm
123,1 cm
111,8 cm

343 kg
3

60 L
116,6 L

353,5 cm
122,4 cm
116,6 cm 

379 kg
3

60 L
52 L

M
O

T
O

R

Motortyp
Volym: 1,494 cc
Slutet kylsystem
Bränsletyp: Minimum
 Rekommenderad

1503 NA Rotax 4-TEC
•
•

95 oktan

1503 XHO Rotax 4-TEC
•
•

95 oktan
98 oktan

1503 SC Rotax 4-TEC
•
•

95 oktan
98 oktan

1503 XHO Rotax 4-TEC
•
•

95 oktan
98 oktan

1503 XHO Rotax 4-TEC
•
•

95 oktan
98 oktan

1503 XHO Rotax 4-TEC
•
•

95 oktan
98 oktan

1503 Rotax 4-TEC
•
•

95 oktan

1503 NA Rotax 4-TEC
•
•

95 oktan

1503 SC Rotax 4-TEC
•
•

95 oktan
98 oktan

D
R

IV
-

S
Y
S

T
E

M Transmission
Variabelt trimsystem (VTS)

•
Elektroniskt

•
Högprestanda (förinställt)

•
Högprestanda (förinställt)

•
Högprestanda (förinställt)

•
Högprestanda (förinställt)

•
Högprestanda (förinställt)

Elektronisk iBR Elektronisk iBR
Elektroniskt

•
Högprestanda (förinställt)

S
K

R
O

V Skrovtyp
Färg(er)

S3

Pure White with Gold
S3

Anthracite Grey
LFI, komposit
Orange Burst

S3

Dayglow Gul
S3

Dayglow Gul
T3

Dayglow Gul
LFI, komposit

Black and White
LFI, komposit

Black and Sunshine
S3

Wake Red med ny dekor

U
T
R

U
S

T
N

IN
G stötdämpning

Stöldskyddssystem: D.E.S.S.™

Hjälpstyrsystem: O.T.A.S.™

Sea-Doo Learning Key

S (Manuellt justerbar stötdämpning)
•
•
•

iS (Intelligent stötdämpning)
•
•
•

•
•
•

•
•
•

aS (Justerbar stötdämpning)
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

D
IG

IT
A

LT
 I

N
F
O

C
E

N
T
E

R

ECO-läge
Touring/Sportläge
Ski-läge
Farthållare/Lågfartsläge
Djupmätare 
Läge
Vattentemperatur
Kompass
Tid/sträcka till tom tank
Hastighetsmätare
Topp/genomsnittshastighet/Varvräknare
Varvtid 
Boost-indikator

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

S
T
A

N
D

A
R

D
U

T
R

U
S

T
N

IN
G

Säte
Justerbart styre
Bogseringskrok
Dragögla vattenskidor 
Vattentät, löstagbar förvaringsbox
Steg för ombordstigning
Ergolock-system
Trimplan
Justerbara sponsons
Nosstabilisator
Skräddarsytt kapell
Vattentät löstagbar påse
Sandsäcksankare
Speed Tie
Säkerhetskit
Paket

Gångjärn och Touring
•

•
•
•

Gångjärn och Touring
•

•
•
•

•
•
•
•
•

LIMITED

Touring

•

Gångjärn med X-färger
•

•
•

•

X-racing

Gångjärn med X-färger
•

•
•

Justerbara
•
•

Offshore + X-racing

X-färger

•

•
Fixerade

•

X-racing

•

Touring

•

•

SE

Gängjärn
•

•
•

WAKE

SPECIFIKATIONER:

© 2012 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. Beroende på plats distribueras produkterna av 
BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd eller Bombardier Recreational Products Inc. Vissa avbildade modeller fi nns eventuellt inte tillgängliga i alla land och/eller regioner. †GTX är ett 
varumärke som tillhör Castrol Limited och används under licens. *Varumärke tillhörande Bombardier Inc., används under licens. †Velcro är ett registrerat varumärke som tillhör Velcro Industries. Clarino är ett 
varumärke som tillhör Kuraray Co. Ltd. Lycra är ett varumärke som tillhör E.I. DuPont de Nemours & Co. GTX är ett registrerat varumärke som tillhör Castrol Limited och som används under licens. Garmin är ett 
registrerat varumärke som tillhör Garmin Ltd. NGK är ett registrerat varumärke som tillhör NGK Spark Plugs, Ltd. YUASA är ett registrerat varumärke som tillhör YUASA Batteries Inc. Alla andra företags- och/eller 
produktnamn är varumärken som tillhör respektive innehavare. På grund av vårt kontinuerliga engagemang när det gäller produktkvalitet och säkerhet förbehåller BRP sig rätten att när som helst ta bort eller 
ändra specifi kationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning. Vissa avbildade modeller kan vara utrustade med tillbehör eller visas med alternativ som är tillgängliga mot extra kostnad från din BRP-
återförsäljare. Produkternas prestanda kan variera beroende bland annat på allmänna förhållanden, omgivningens temperatur, höjd över havet, förmåga och vikt hos förare/passagerare. 

Några bilder i denna broschyr är tagna tillsammans med professionella förare eller wakeboardåkare som utför manövrer under idealiska och/eller kontrollerade förhållanden. Försök inte att utföra någon av 
dessa eller andra riskfyllda manövrer om de överstiger din förmåga eller dina erfarenheter som förare eller wakeboardåkare. Rådgör alltid med din vattenskoteråterförsäljare när du väljer en vattenskoter som 

ska passa just dina behov, och läs noggrant och observera din användarhandbok, instruktionsvideo och vattenskoterns produktmärkning. Kör alltid ansvarsfullt och säkert. Allvarliga skador kan uppstå om 
varningar ignoreras, instruktionerna inte följs eller produkterna används felaktigt. Använd sunt förnuft och tillmötesgående. Följ alltid gällande lagar och bestämmelser. Användarna måste alltid respektera 
alla tillämpliga lagar gällande minimiålder för användning av vattenskoter. Respektera förkörsrätten och håll ett säkert avstånd till andra nöjesåkare och/eller åskådare Bär alltid lämpliga skyddskläder som 
passar efter omständigheterna, inklusive, men inte begränsat till, väder, körförhållanden, ålder och erfarenhet. Bär alltid lämplig fl ytväst och fl ythjälpmedel. Alla åkande bör även alltid bära våtdräkter och/eller 
benkläder i neopren för att förhindra skador som kan orsakas av vattenskotrarnas vattenjetstrålar - kom ihåg att vanliga badkläder inte ger samma skydd. Använd aldrig vattenskoter eller båt under drog- eller 
alkoholpåverkan. Se till att alltid hålla 90 cm vatten under skrovet, undvik att grus, stenar och skräp sugs in i impellern. 

Genom att vara medlem viktiga branschorganisationer erkänner och stödjer vi dessa i deras ansträngningar för att främja tillväxten av vår sport. Sea-Doo-förare vet att det alltid är roligare 
att åka ansvarsfullt och säkert. Smarta Sea-Doo-åkare bär lämpliga skyddskläder och blandar aldrig ihop alkohol och körning. Håll alltid ett lämpligt avstånd mellan dig själv och andra. Alla 
Sea-Doo vattenskotrar levereras som standard med en säkerhets/instruktionsvideo och användarhandbok. 

WAKE PRO 215RXT-X aS 260 RSRXT-X 260 RS RXP-X 260 RSGTR 215 GTI 130 GTI SE 155GTX LIMITED iS 260GTX S 155

122,4 cm 122,4 cm 123,1 cm 122,4 cm 122,4 cm 122,7 cm 123,1 cm 123,1 cm 122,4 cm

• • • • • • • • •

436 kg 446 kg 348 kg 379 kg 443 kg 368,3 kg 343 kg 343 kg 379 kg

95 oktan 95 oktan 95 oktan 95 oktan 95 oktan 95 oktan 95 oktan 95 oktan 95 oktan

70 L 70 L 60 L 60 L 70 L 60 L 60 L 60 L 60 L

Elektroniskt Högprestanda (förinställt) Högprestanda (förinställt) Högprestanda (förinställt) Högprestanda (förinställt) Högprestanda (förinställt) Elektroniskt Högprestanda (förinställt)

Pure White with Gold Anthracite Grey Orange Burst Dayglow Gul Dayglow Gul Dayglow Gul Black and White Black and Sunshine Wake Red med ny dekor

• • • •
p g

• • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • •

•

• • • • • • •
•

• • • • •

Justerbara Fixerade

• • • •

•

• • • • • • •

• • • •

•

•

• • •

g gLIMITED X-racing Offshore + X-racing X-racing SE WAKE



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

THE WORLD IS OUR PLAYGROUND

PEFC/02-31-120

PEFC Certified

This product is 
from sustainably 
managed forests and 
controlled sources

www.pefc.org

© 2012 Bombardier Recreational Products inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ®, TM och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. ‡Alla övriga varumärken 

tillhör sina respektive ägare. Tryckt i Finland. 619950343 Sea-Doo Lineup Brochure 2013 SE
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