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REC LITE: DEN ROLIGASTE VATTENSKOTERN DU KAN KÖPA
Möt lekfulla, kompakta och färgstarka Sea-Doo SPARK™. I en klass för sig – SPARK är det lättaste, mest prisvärda 
sättet för din familj att komma igång på vattnet. LÄS MER PÅ SIDAN 10 OCH FRAMÅT.

DEN ENDA VATTENSKOTERN SPECIELLT KONSTRUERAD FÖR DRAGSPORTER
Alla vill ta del av glädjen med dragsporter. Endast Sea-Doo WAKE™-modellerna är specifi kt konstruerade för att infria 
förväntningarna. LÄS MER PÅ SIDAN 24 OCH FRAMÅT.

SEA-DOO: FÖR ALLA SOM DRÖMMER 
OM HÄRLIGA STUNDER PÅ VATTNET. 

Sea-Doo® ger varje åkare den bästa vattenskoterupplevelsen. 
Det är för att endast Sea-Doo-konstruktörer och -designer utvecklar 
vattenskotrar med så mycket branschexklusiv teknik för alla – 
från den som provar att åka för första gången till erfarna racingåkare 
på öppet vatten. Du hittar dem i alla våra fem vattenskotersegment: 
Rec Lite, Recreation, Luxury, Tow Sports och Performance.

Sea-Doos tradition av åtkomlighet, innovation och teknik genomsyrar 
hela 2015 års utbud. Och så har varit fallet i mer än 25 år. 
Det är därför varumärket Sea-Doo är nummer ett på den globala 
vattenskotermarknaden.1

FÅ ÄNNU MER MED SEA-DOO PÅ WEBBEN.
Prova våra webbverktyg för att välja rätt Sea-Doo-modell för dig. 
Anpassa den på webben och lär dig allt du behöver veta, som hur du 
hittar närmaste återförsäljare, tar del av aktuella erbjudanden och 
upptäcker evenemang i ditt område. Följ oss (på engelska) och häng 
med i det senaste.

1Baserat på branschuppgifter och BRP:s bedömningar.

facebook.com/sea-doo

+Sea-Doo

@BRPSeaDoo

pinterest.com/brpseadoo

youtube.com/seadootv

sea-doo.com
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MÅNGSIDIGHET FÖR DIN FAVORITSYSSLA PÅ FRITIDEN
Med vår GTI™-familj får du fl er standardfunktioner och en mångsidigare och piggare 
åkning som även erbjuder god stabilitet. LÄS MER PÅ SIDAN 18 OCH FRAMÅT.

LYXIG KOMFORT I ALLA LÄGEN
Med Sea-Doo GTX†-vattenskotern får du bästa möjliga lyx, komfort och teknik, inklusive vår exklusiva 
fjädring som skyddar förare från inverkan av grov sjö. LÄS MER PÅ SIDAN 28 OCH FRAMÅT.

TOPPRESTANDA SOM KAN BLI DIN 
Upplev den yppersta åkningen med våra prestandamodeller, tack vare beprövade Rotax®-motorer, optimal ergonomi och racinginspirerade 
egenskaper. LÄS MER PÅ SIDAN 34 OCH FRAMÅT. 
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SEA-DOO GÅR I SPETSEN FÖR NY TEKNIK.

BRANSCHENS ENDA FJÄDRING.
ÅK LÄNGRE – OCH MED BÄTTRE KOMFORT – 
MED SEA-DOO-FJÄDRINGEN SOM ÄR EXKLUSIV 
I BRANSCHEN.

•    Endast Sea-Doo-vattenskotrar skyddar förarna från inverkan 
av grov sjö med 13–15 cm fjädringsväg.

•    Skrovet och däcket rör sig oberoende av varandra, vilket ger 
bättre dämpning och stabilitet i grov sjö.

•    Med tre olika fjädringsalternativ kan du välja den 
komfortnivå som passar din körstil och vattenförhållandena 
bäst.

  Smart fjädring – kalibreras automatiskt utifrån 
vikt- och vattenförhållandena. (Finns på Sea-Doo 
GTX Limited iS™ 260-modellen)

  Justerbar fjädring – manuellt justerbar, 
med påkostade, avancerade FOX∞-stötdämpare. 
Finns på Sea-Doo RXT™-X™ aS™ 260 RS-modellen) 

  Fjädring – manuellt justerbar så att du 
kan göra varje åktur styvare eller mjukare. 
(Finns på Sea-Doo GTX S™ 155-modellen) 

Smart fjädring i rörelse.Smart fjädring i rörelse.

13–15 cm 
FJÄDRINGSVÄG

iBR BROMS-
SPAK

FJÄMRE 
FJÄDRINGSARM

FJÄDRINGENS 
FÖRSPÄNNING

FJÄDRINGSKOMPONENTER

iBR-KOMPONENTER
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30 m 

VÄRLDENS FÖRSTA BROMSSYSTEM 
FÖR VATTENSKOTRAR.
OÖVERTRÄFFAD KONTROLL OCH SINNESRO 
MED VÅRT EXKLUSIVA INTELLIGENTA BROMS- 
OCH BACKSYSTEM (iBR). 

•     För sjunde året ger vårt  iBR™-system upp till 30 meter 
kortare stoppsträcka än någon annan vattenskoter.1

Sea-Doo jämfört med konkurrerande märken
•    Med iBR kan du starta i friläge. Du får bättre 

manövreringsförmåga samt smidigare sjösättning 
och tilläggning.

•    Tack vare bromsen kan du hålla båda händerna 
på reglagen – och blicken på vattnet.

•    USA:s kustbevakning har gett sitt erkännande till 
vårt bromssystem för ökad sjösäkerhet. 

1  Baserat på interna BRP-test och kommersiellt tillgängliga 
konkurrerande modeller från augusti 2014.

Besök sea-doo.com/videos för att Besök sea-doo.com/videos för att 
se dessa innovationer i rörelsese dessa innovationer i rörelse

iBR-port nereiBR-port nereiBR-port uppeiBR-port uppe

BAKRE 
FJÄDRINGSARM

iBR-PORT

BRANSCHEN ÄGNAR ÅR ÅT ATT FÖRSÖKA KOMMA IKAPP. 
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FOR YOUR BRP 

ROTAX®  ENGINE

DEMAND

iTC-TEKNIK GER MÅNGSIDIGHET, PRECISION OCH BRÄNSLEEFFEKTIVITET ROTAX-MOTORER: LEGENDARISK KRAFT, ENDAST FRÅN BRP

ÅR EFTER ÅR LEDER 
SEA-DOO-INNOVATIONERNA 
VÄGEN PÅ VATTNET.

VAD DU TJÄNAR PÅ DET? EN BÄTTRE ÅKNING SOM ENDAST AVANCERAD TEKNIK 
OCH KONSTRUKTION KAN GE. 
Sea-Doo introducerar teknik som förändrar hur människor åker. Vårt mål är att ge förare den bästa tekniken och innovationerna så 
att de kan åka bättre och få fl er härliga dagar på vattnet. Du kan dra nytta av dessa fördelar med våra branschledande motorer, 
enkla och kraftfulla säkerhetssystem och modeller för mångsidig åkning som kan maximera bränsleeffektiviteten, ge bättre 
dragsportsegenskaper eller ändra gasreglagets respons så att den passar din körstil.

Dessa unika teknologier fi nns tillgängliga som angivet vid modellerna i broschyren.

Gasreglagesystemet Intelligent Throttle Control (iTC™) ger en mängd fördelar. Till exempel startar Sea-Doo-vattenskotrarna 
i friläge. Detta underlättar manövreringen och ger säkrare start vid kajen. Och eftersom gasen regleras elektroniskt i stället 
för med vajer förbättras motorns kalibrering vilket ger bättre bränsleekonomi och lägre driftskostnader.

•    ECO™-läge: exklusivt för Sea-Doo-vattenskotrar. Ger upp till 46 % bättre bränsleekonomi.1 Åk längre och spendara 
mindre när du gör det.

•    Farthållare: Med den aktivitetsspecifi ka farthållaren kan du ställa in marschhastighet, fart vid dragsporter och hastighet 
för områden där du inte får skapa svallvågor och mycket mer.

•     Touring- och sportlägena: Välj gasinställning efter din körstil med bara en knapptryckning.

•    Vattenskidläge: Välj mellan 5 anpassade accelerationsprofi ler för en perfekt start och jämn fart under åkningen. 
Förvandlar snabbt varje åkare till expert.

1Baserat på BRP:s interna tester. Bränsleförbrukningen varierar per modell- och motorpaket.

Snabbare acceleration och högre toppfart med BRP® Rotax-
motorer. Rotax 900 ACE™- och 900 HO ACE-motorerna, som 
fi nns för Sea-Doo SPARK-vattenskotern, är marknadens mest 
kompakta och lätta motorer.
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CLCS HÅLLER KORROSION BORTA

Endast Sea-Doo-vattenskotrar har ett slutet kylsystem 
som använder kylmedel för att upprätthålla en idealisk 
motortemperatur, ungefär som i en personbil. Sluten 
kylning håller även borta korrosivt saltvatten och smuts 
så att du kan vara ute på vattnet längre.

Med den nya RF D.E.S.S.™-nyckeln (Digitally Encoded 
Security System) får du snabba starter och extra 
säkerhet. Nu med radiofrekvensteknik och en ny 
kulledskonstruktion – den uppdaterade nyckeln med 
digitalt kodad säkerhet gör varje start enkel. (Tillval för 
SPARK-modeller och standard för alla övriga modeller)

RF D.E.S.S.-NYCKELN GER ENKLARE STARTER

          SKROV™

Dess trappformade konstruktion är den första – och 
enda – i sitt slag. Med en längre plattform och djup 
V-form lämpad för grov sjö är det stabilt, förutsägbart och 
håller skrovet klistrat mot vattenytan i grov sjö. (Finns på 
modellerna GTX, RXT och WAKE PRO 215)

         SKROV™

Det här skrovet är exklusivt för Sea-Doo RXP™-X 260 RS 
och har en innovativ fl erstegskonstruktion med en djup 
V-form som enkelt skär genom vattnet. Dess ytterst mjuka 
slag framtill ger mer exakt kurvtagning och gör att du kan 
luta dig i en skarpare vinkel. (Finns endast på RXP-X 260 
RS-modellen)

EN SKROVKONSTRUKTION SOM FÖRBÄTTRAR ALLA SLAGS KÖRSTILAR

SPARK-SKROV
En kortare, lättare plattform med plattare V-format skrov 
som är lätt att hantera och utmärkt för planare vatten och 
små vågor, men som ändå kan användas under tuffare 
förhållanden om du vill ha spännande och utmanande 
åkning. (Finns på alla SPARK-modeller)

GTI-SKROV
En medelstor plattform med ett måttligt V-format skrov 
som är förlåtande och piggt för mångsidig åkning under 
jämna och moderata vattenförhållanden. (Finns på GTI- 
och GTR™ 215-modellerna)
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BEHÖVER DU MER BEVIS? 
KOLLA IN VÅR TROFÉHYLLA.

PRISBELÖNTA VATTENSKOTRAR FÖR ALLA TYPER AV 
MÄNNISKOR.

Sea-Doo-skillnaden har hyllats av branschledare gång efter gång. 

Sea-Doo-utbudet av vattenskotrar har vunnit PWC of the Year-utmärkelser 
ända sedan år 2000. Det här är inte bara skryt. Dessa vattenskotrar 
är branschomvälvande genombrott.

1 Källa: Tillverkarens webbplats. Priserna varierar beroende på produktspecifi kationer. 2 Baserat på interna BRP-test samt information 
på tillverkarens webbplats. 3 Källa: Tillverkarens webbplats. 4 Baserat på genomsnittlig konsumentanvändning. Se ägarhandboken för alla 
underhållskrav. 5 Beroende på vilket som inträffar först. 6 Baserat på av Info-Link sammanställda båtregistreringar på delstatsnivå i Nordamerika.

DET ÄR ENKELT. SEA-DOO GER DIG MER ÄN NÅGOT 
ANNAT VATTENSKOTERMÄRKE.

OCH MED SEA-DOO SPARK HAR VI SKAPAT DEN MEST ÅTKOMLIGA 
VATTENSKOTERN I BRANSCHEN.
Enkel att köpa, enkel att äga, enkel att transportera. Med Sea-Doo SPARK-modellen har vi skapat 
en ny vattenskoterkategori – Rec Lite-segmentet. Resultatet är ett värde ingen annan erbjuder. 

Sea-Doo SPARK kostar upp till 35 % mindre än den närmaste konkurrerande modellen1 
och är branschens mest bränsleeffektiva vattenskoter2 tack vare Rotax 900 ACE-motorn 
och en konstruktion som gör den till marknadens lättaste vattenskoter.3

Utöver oslagbar bränsleeffektivitet och prisvärdhet är den även enkel att transportera. En liten sedan 
kan enkelt transportera Sea-Doo SPARK och den är lätt att förvara i ett vanligt garage. 

SEA-DOO-VATTENSKOTRARNA KRÄVER MINDRE UNDERHÅLL 
ÄN NÅGONSIN TIDIGARE.
Sea-Doo-skillnaden blir allt större. Den baseras på prestanda som kräver mindre regelbundet underhåll 
så du kan tillbringa mer tid på vattnet.

✔ Den första inspektionen inträffar först efter en hel säsong.4

✔  Det första oljebytet inträffar efter 100 timmar* eller ett år efter köpet.5 
(*100 timmar för Sea-Doo SPARK-modeller och 50 timmar för alla övriga modeller)

✔ Inga justeringar av ventilspel krävs.

✔ Tändstift behöver endast bytas var 200:e timme eller vartannat år.5 

NÄSTAN 9 AV 10 SEA-DOO-VATTENSKOTRAR SOM SÅLTS 
DE SENASTE 10 ÅREN ANVÄNDS FORTFARANDE.6

Varje vattenskoter i Sea-Doo-utbudet genomsyras av expertkunskaper från mer än 25 år av att skapa 
härliga dagar på vattnet. De som köper Sea-Doo-vattenskotrar fortsätter använda dem år efter år eftersom 
de får oöverträffade prestanda som kräver mindre regelbundet underhåll. Sea-Doo-ägare använder sina 
vattenskotrar längre eftersom de har så många anledningar att bortse från alternativen.
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SPARK SPARK 

Australian International Design Awards (AIDA) – Australian International Design Awards (AIDA) – 
2014 års pris för bra design2014 års pris för bra design

Red Dot – 2014 års designpris Red Dot – 2014 års designpris 

Boating Industry – 2014 års topprodukterBoating Industry – 2014 års topprodukter

Edison – 2014 års Silver Edison-pris för Edison – 2014 års Silver Edison-pris för 
innovation och konstruktioninnovation och konstruktion

NMMA – 2014 års innovationsprisNMMA – 2014 års innovationspris

GTI 130GTI 130

PWC TodayPWC Today – 2013 års PWC of the Year-pris – 2013 års PWC of the Year-pris

GTI SEGTI SE

Australian International Design Awards (AIDA) – Australian International Design Awards (AIDA) – 
2012 års urval av bra design 2012 års urval av bra design 

RXP-X 260RXP-X 260  RSRS

PWC TodayPWC Today – 2014 års Performance Ski of the Year-pris – 2014 års Performance Ski of the Year-pris

Jet Ski MagazineJet Ski Magazine – 2012 och 2013 års bästa vattenskoter – 2012 och 2013 års bästa vattenskoter

PWC Today PWC Today – 2012 års PWC of the Year-pris– 2012 års PWC of the Year-pris

Red Dot – 2012 års designprisRed Dot – 2012 års designpris

NMMA – 2012 års innovationsprisNMMA – 2012 års innovationspris
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SPARK

Med färgsättningarna Vanilla, Orange Crush, Bubble Gum, Pineapple och Licorice
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REC LITE 
Roligare än du trodde en vattenskoter kunde vara. Från den mest prisvärda vattenskoter du kan köpa. 

Sea-Doo SPARK-vattenskotern är i en klass för sig. Den kompakta konstruktionen med låg vikt – marknadens 
lägsta1 – gör den lekfull att köra och lätt att manövrera, samtidigt som den är enkel att transportera och passar i 
alla garage. Och Sea-Doo SPARK-vattenskotern har Rotax 900 ACE-motorer, vilket bidrar till att göra den till en 
av de mest bränsleeffektiva vattenskotrarna som fi nns.2 Lägg till en mängd färg- och anpassningsalternativ, och 

du har ingen anledning att vänta. Med Sea-Doo SPARK är tiden inne för maximalt kul för hela familjen.

1 Källa: Tillverkarens webbplats. 2 Baserat på interna BRP-test samt information på tillverkarnas webbplatser.
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EXOSKEL™

En minimalistisk arkitektur med enbart de väsentliga strukturella komponenterna placerade 
i vattenskoterns främre del. Resultatet är lägre vikt samt en kraftfull, modern och avancerad design 
som framhäver Sea-Doo SPARK:s unika och lekfulla natur.

iTC − SPORT- OCH TOURINGLÄGE 

iTC (Intelligent Throttle Control) möjliggör olika körstilar, 
som sportläget som fi nns med Rotax 900 HO ACE-motor. 
Touringläget är tillgängligt på alla modeller.

POLYTEC™

Det här lätta och starka kompositmaterialet är exklusivt för Sea-Doo 
och har helt rätt kombination av elastiskt polypropylen för att absorbera 
stötar och styv glasfi ber som säkerställer den strukturella integriteten. 

INTELLIGENT BROMS- OCH BACKSYSTEM (iBR)

Exklusivt för Sea-Doo-vattenskotern. Stanna vattenskotern med bara ett 
tryck på reglaget – ger ökad säkerhet och enklare tilläggning. Tillval med 
Rotax 900 HO ACE-motor.

SPARK
DEN MEST POPULÄRA VATTENSKOTERN FÖR HELA FAMILJEN. 

Den mest åtkomliga vattenskotern du kan köpa idag. Från varumärket som går i spetsen för innovativa genombrott. Mer prisvärd, 
bränsleeffektiv och lättare att underhålla än någon annan vattenskoter på marknaden. Välj mellan fem iögonfallande färger och en mängd 
anpassningsmöjligheter och tillbehör. 

VALBART VARIABELT TRIMSYSTEM (VTS™) 

Justera förens vinkel uppåt för bättre stabilitet i hög fart. 
Eller nedåt för dragsport och snabb start. Den här valbara 
funktionen fi nns för SPARK-modeller med iBR. 

ROTAX 900 ACE/900 HO ACE-MOTORER

Sea-Doo SPARK:s Rotax 900 ACE-motor är den mest bränsleeffektiva på marknaden, med en 
bränsleförbrukning på endast 7,34 liter per timme.2 Effektstarka, accelerationssnabba Rotax 900 HO 
ACE förbrukar endast 9 liter per timme.2SPARK 3-sits med valbara tillbehör, inklusive 

den NYA dekalsatsen Bull Shark

FÄRGTILLVAL:    Vanilla*  Orange Crush  Bubble Gum*  Pineapple  Licorice*

1 Endast med HO-motor. 

2Baserat på BRP:s interna tester.

*Begränsad upplaga.
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Sea-Doo SPARK 2-sits
Kapacitet: 2 personer/159 kg 

Sea-Doo SPARK 3-sits
Kapacitet: 3 personer/205 kg; 
en idealisk kapacitet för 2 vuxna 
och 1 barn

VÄLJ ANTAL 
PASSAGERARE

Lägg till populära tillval för 
Sea-Doo-vattenskotrar: ett främre 
förvaringsfack för personliga 
tillhörigheter samt ett Sea-Doo-steg 
som underlättar ombordstigning.

LÄGG TILL 
KOMFORTPAKETET

Rotax 900 ACE1 – den mest bränsleeffektiva motorn 
på marknaden2 som ger Sea-Doo SPARK en toppfart 
på 64 km/tim.3

Rotax 900 HO ACE – en kraftfullare motor med bättre 
acceleration som ger Sea-Doo SPARK en toppfart på 
nästan 80 km/tim.3

VÄLJ M TOR

Välj mellan Vanilla*, Orange Crush, 
Bubble Gum*, Pineapple eller Licorice* 
och färgsätt din Sea-Doo SPARK efter 
egen smak.

Med vårt exklusiva iBR-system (Intelligent 
Brake and Reverse) kan du stanna upp 
till 30 m kortare4 än med någon annan 
vattenskoter. Dessutom får du bättre 
manövrerbarhet och enklare tilläggningar.

LÄGG TILL DEN FÖRSTA 
BROMSEN PÅ VATTEN

Välj helt integrerade tillbehör och någon 
av de 26 snygga dekalsatserna och gör 
din Sea-Doo SPARK unik. Detta är ett 
unikt tillval som ingen annan erbjuder.

ANPASSA DEN

BESÖK DIN ÅTERFÖRSÄLJARE TIDIGT UNDER SÄSONGEN FÖR ATT RESERVERA DIN 
SEA-DOO SPARK OCH VÄLJA DE BÄSTA ANPASSNINGSALTERNATIVEN FÖR DIG.

1 Finns endast för Sea-Doo SPARK 2-sits utan det intelligenta broms- och backsystemet iBR. 2 Baserat på BRP:s interna tester. 3Baserat på BRP:s interna tester. 
Den faktiska toppfarten kan variera beroende på belastning och andra förhållanden. 4 Baserat på interna BRP-test och kommersiellt tillgängliga konkurrerande 
modeller från augusti 2014; iBR är inte tillgängligt för SPARK 2-sits med Rotax 900 ACE-motor.

I 6 ENKLA STEG

VÄLJ OCH 
UTRUSTA DIN

*Begränsad upplaga.

VVVVVVVVVVVVVVVVVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLLLLLLLLLLLLLLLLJJJJ FFFFFFFÄÄRRRRRRRRRRGGG
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SKAFFA UTRUSTNINGEN 
SOM GÖR DIN SEA-DOO 
SPARK HELT UNIK.
Det fi nns en mängd tillbehör som gör att 
du kan anpassa din Sea-Doo SPARK efter ditt 
sätt att köra. Personlig utrustning, sportkläder, 
extra förvaring med mera – här fi nns allt. 
Hitta rätt passform på sea-doo.com.

Besök sea-doo.com för mer information. Besök sea-doo.com för mer information. 

TOW PRO (FINNS MED SPARK 3-SITS)

DEKALSATS MED ATTITYD

FRÄMRE FÖRVARINGSFACK

SEA-DOO-STEG FENDRAR MED SNABBFÄSTE

SOLSKYDD
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 LITA PÅ DE SOM TAGIT EN ÅKTUR.

 En exoskelettliknande däckdesign döljer VERKLIG STYVHET OCH STÖD bakom en snygg, 
minimalistisk exteriör.

Boating Magazine

Det är lätt att tro att Sea-Doo skulle kompromissa med prestanda och kapacitet genom att leva 
upp till alla mål om att vara ”ren, prisvärd, kul och lättanvänd” när de skapade SPARK, men 
efter att ha åkt den kan jag konstatera att den ÄR I STORT SETT PERFEKT.

Rideapart.com

SPARK är LÄTT, KUL OCH PIGG i vattnet samt anmärkningsvärt stabil.
Pro Rider Magazine

Sea-Doo SPARK breddar grundutförandet för vattenskoteråkning. Med HALVA VIKTEN OCH 

HALVA PRISET kan du fortfarande ha maximalt kul på vatten.
Boating Writers International (BWI) domare

Efter 5 minuters instruktioner var jag ute och åkte ensam på vågorna. Det var 15 år sedan 
jag åkte en liten vattenskoter senast, men JAG KÄNDE OMEDELBART ATT JAG HADE FULL 

KONTROLL, siktandes på en våg och med gasen i botten.
Stephen Regenold, The Gear Junkie

 Om du letar efter en LEKFULL, BRÄNSLEEFFEKTIV OCH SNYGG vattenskoter får du inte 
missa Sea-Doo SPARK. Den ger glädje, kontroll och hastighet till ett fantastiskt pris.

Fredrick J. Goodall, Mocha Man Style

  Timmar efter min åktur KUNDE JAG 
FORTFARANDE KÄNNA SMAKEN AV 
ADRENALIN. 

Ann Dermody, medlem av BWI:s domarpanel för NMMA Innovation Award.

Hur den får mig att känna när jag kramar gasreglaget! FANTASTISKT!

William Sniderhan – följare av Sea-Doo på Facebook

Häftig design. Den ser ut som ett 
litet stridsfl ygplan. Du poppar upp 
ur vattnet när du vill poppa upp, 
bakpartiet snärtar till... Det är kul 
helt enkelt.

DEADMAU5, OM SEA-DOO SPARK

SE DEADMAU5 PÅ 
YOUTUBE.COM/SEADOOTV

Grammy-nominerad artist och producent 
av elektronisk musik

Endast på engelska

”
”
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Vissa avbildade modeller har extrautrustning
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GTI SE 155

Med färgsättningen Maldives Blue & White
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RECREATION 
Det här är lättkörda vattenskotrar som är förlåtande samt ger bra stabilitet och komfort även när det går vågor. 

Du kan enkelt ta med familjen ut på vattnet och de har många standardfunktioner som vanligtvis bara fi nns på 
dyrare modeller. Dessutom åker du tryggare tack vare vårt iBR-system (Intelligent Brake and Reverse). En fantastisk 

vattenskoter som sticker ut från mängden – det enda problemet blir att avgöra vem som ska få köra först.

GTI 130

Med färgsättningen White & Maldives Blue
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1

INTELLIGENT BROMS- OCH BACKSYSTEM

Exklusivt för Sea-Doo-vattenskotern. Stanna vattenskotern med bara 
ett tryck på reglaget – ger ökad säkerhet och enklare tilläggning. 

RF D.E.S.S. -NYCKEL

En ny design med ett digitalt kodat säkerhetssystem unikt för din 
vattenskoter avskräcker tjuvar samtidigt som den gör varje start enkel.

ECO-LÄGE

Identifi erar automatiskt den mest ekonomiska kraftfördelningen 
för en effektiv bränsleförbrukning.

FÄRGTILLVAL:    White & Maldives Blue

FÖRVARING

Kategorins största förvaringsutrymme2 (116,6 liter) innebär att du får plats 
med massor av utrustning.

GTI 130
MÅNGSIDIGHET FÖR HELA FAMILJEN. MED EN FÖRVÅNANSVÄRT TREVLIG PRISLAPP.

En pigg, lättkörd vattenskoter med många standardfunktioner som vanligtvis bara fi nns på exklusivare modeller. 
Den är bränsleeffektiv och fi nns med en mängd tillval, och du får dessutom fl era olika körlägen att välja mellan för att passa 
just din körstil.

2 Tillverkarens webbplats. Baserat på liknande prissatta modeller.

LEARNING KEY

Begränsar hastigheten för nybörjare. Programmerbar efter 
erfarenhetsnivå.

SNÄPPBARA FENDRAR SOM TILLVAL

Skydda vattenskotern vid kajen med dessa lättanvända 
fendrar.
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INFÄLLBAR DRAGSTÅNG SOM TILLVAL

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

VARIABELT TRIMSYSTEM (VTS)

Justera förens vinkel uppåt (för bättre stabilitet i hög fart) eller nedåt (för 
dragsport och snabb start).

STEG FÖR OMBORDSTIGNING

Underlättar påstigning efter badning och simning. 
Nedfällbar konstruktion.

TOURING-SÄTE 

Mjukt, ergonomiskt utformat säte ger maximal komfort och stöd åt förare och passagerare.

GTI SE 155
GE FAMILJEN LÄNGRE KÖRTID MED EXTRA FUNKTIONER OCH ÄNNU STÖRRE MÅNGSIDIGHET.

GTI SE-modellerna har en rad standardfunktioner som gjort dessa vattenskotrar populära hos familjer som vill ha härliga 
dagar tillsammans på vattnet. Som touringsäte, VTS, ombordstigningssteg med mera. Dessutom ger vårt exklusiva 
intelligenta broms- och backsystem (iBR) dig marknadens första bromssystem för större trygghet och kontroll.

INTELLIGENT BROMS- OCH BACKSYSTEM

Exklusivt för Sea-Doo-vattenskotern. Stanna vattenskotern med bara ett tryck 
på reglaget – ger ökad säkerhet och enklare tilläggning.

NY FÄRG! MALEDIVES BLUE & WHITE

GTI SE 130-modellen här i Manta Green & White (säljs ej i Skandinavien)

GTI SE 155-modellen visas i Maldives Blue & White

FÄRGTILLVAL:   Maldives Blue & White



WAKE PRO 215
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TOW SPORTS
För dem som inte kan tänka sig vatten utan vattensport. Det här är den enda vattenskotern som är speciellt 

konstruerad för dragsporter. Tack vare sin mångsidighet får den vattenskidåkning, wakeboarding och tubing att bli så 
roligt som bara är möjligt. Späckad med oumbärliga exklusiva funktioner för dessa sporter och med trendsättande 

detaljer och elegans – Sea-Doo WAKE-vattenskotern tilltalar förare som söker mesta möjliga dramatik.
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SKI-LÄGE

Den här exklusiva Sea-Doo-fi nessen gör snabbt alla förare till experter. 
Fem accelerationsprofi ler gör att du startar och håller hastigheten som ett proffs.

VATTENTÄT SEA-DOO-FÖRVARINGSBAG FRÅN OGIO 

(TILLVAL)

Helt vattentät med massor av utrymme för dina saker.

BRÄDFÄSTE

Är standardutrustning. Löstagbart fäste som håller din bräda på plats 
medan du åker till ditt favoritställe.

TELESKOPISK DRAGSTÅNG MED 3 LÄGEN

Infällbar så att den är ur vägen när den inte används. Med handtag och förvaring 
för linan.

STEG FÖR OMBORDSTIGNING

Gör det enkelt att komma upp efter att du har åkt wakeskate eller 
wakeboard hela dagen.

WAKE PRO 215
SÄRSKILT UTVECKLAD FÖR DRAGSPORTER.

Sea-Doo WAKE-modellen har en teleskopisk dragstång med en hög bogseringspunkt som håller linan ovan vattnet. 
Dessutom får du vårt exklusiva Ski-läge som gör att du kan ställa in önskad fart och acceleration utifrån om du 
ska dra en vattenskidåkare eller barnen i en ring. Och för att du ska få ut ännu mer av din sport är WAKE PRO 
215 utrustad med en kompressorladdad motor och vårt exklusiva S3-skrov för ökad stabilitet vid wakeskating- och 
wakeboardingåkning. Det är sådana här maskiner som har gjort BRP Sea-Doo offi ciell partner till Nike∞ Wakeskate Team. 



GTX Limited iS 260
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GTX S 155

LUXURY
För dem som vill ha bästa möjliga komfort, teknologi och prestanda – utan kompromisser. En elegant 

och lite större vattenskoter som är fullmatad med kvalitetsegenskaper och passar för långa turer 
i de fl esta förhållanden. Och du kan skräddarsy körupplevelsen helt efter egen smak med vår unika 

stötdämpningslösning som ger stabila och förutsägbara prestanda såväl som optimal komfort. Det här är 
en vattenskoter i lyxklass så du har förstås vissa förväntningar. Vi vill hjälpa dig att överträffa dem.
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FJÄDRING

13,97 cm fjädringsväg. Manuellt justerbar fjädring för jämn körning oavsett 
vattenförhållanden. 

INTELLIGENT BROMS- OCH BACKSYSTEM

Exklusivt för Sea-Doo-vattenskotern. Stanna vattenskotern med bara 
ett tryck på reglaget – ger ökad säkerhet och enklare tilläggning.

JUSTERBART STYRE

Styret kan justeras efter önskemål vilket ger en maximalt 
ergonomisk körställning.

FARTHÅLLARE

Ställ in marschhastighet, fart vid bogseringssporter och hastighet 
för områden där du inte får skapa svallvågor.

ECO-LÄGE

Identifi erar automatiskt den mest ekonomiska 
kraftfördelningen för en effektiv bränsleförbrukning.

GTX S 155  Säljs ej i Sverige

LYX SOM ALDRIG TAPPAR STILEN.

Komfort och extra funktioner utmärker denna vattenskoter byggd för att ta dig längre och låta dig åka så länge som 
din härliga dag på vattnet tillåter. Och GTX S 155-modellen har oslagbar komfort som endast en vattenskoter med 
fjädring kan ge. Andra kanske försöker simulera den komforten, men ingen sätesdesign ger samma känsla. 

VATTENTÄTT FRÄMRE FÖRVARINGSUTRYMME

Massor av utrymme för dina saker.
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GTX Limited iS 260
FLAGGSKEPPET SOM ÄR SVERIGES POPULÄRASTE VATTENSKOTER

Limited-paketet, som är exklusivt för den här vattenskotern, gör den till den bäst utrustade medlemmen i Sea-Doo-familjen 
där ”allt” är standard. GTX Limited 260-modellen ger en ännu lyxigare upplevelse med många unika egenskaper plus ett 
intelligent stötdämpningssystem (iS) och en kraftfullare motor. Åk längre, och i alla förhållanden, och njut av den ultimata 
körupplevelsen.

INTELLIGENT STÖTDÄMPNING 

Gör att skrovet kan röra sig oberoende av däcket, vilket skyddar förare 
och passagerare från inverkan av grov sjö. Elektronisk justering, 
manuell eller automatisk. 

EXKLUSIVT LIMITED-PAKET

Kapell, löstagbar vattentät bag, säkerhetskit och exklusiv 
färgsättning. Plus djupmätare, Speed Ties, insats till 
handskfacket, vattentemperatur, högpresterande 
VTS med mera.

TOURING-SÄTE

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

FARTHÅLLARE

Med den aktivitetsspecifi ka farthållaren kan du t.ex. ställa 
in marschhastighet, fart vid dragsporter och hastighet 
för områden där du inte får skapa svallvågor.

SPEED TIES

Utdragbara förtöjningslinor håller sig ur vägen när de inte behövs. 
En lina i fören och en i aktern.



PERFORMANCE
Eftersom den maximala kicken ute på öppet vatten är beroende av varenda uns kapacitet du kan krama 
ur vattenskotern. Detta är vattenskotrar som omdefi nierar prestanda genom exklusiva skrovkonstruktioner, 
ergonomi och teknik samt har egenskaper som gör manövreringen lyhörd, bekväm och reaktionssnabb. 
Allt detta ger dig allt som behövs för att komma först i mål. Precis som Sea-Doo X-TEAM-förare gjorde 
genom att vinna 14 av de 15 tillgängliga Pro-prispallarna på sina Sea-Doo RXP-X-vattenskotrar i 2013 
års IJSBA-VM. Du kan alltid räkna med överlägsna prestanda, både på bana och på öppet vatten.

RXT-X aS 260 RS

GTR 215
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RXP-X 260 RS
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HÖGPRESTERANDE VTS

För snabb och enkel fi njustering av vattenskoterns egenskaper under varierade 
körförhållanden.

VALBARA SEA-DOO-FÖRARSKOR 

OCH AMPHIBIOUS-GLASÖGON

De hållbara och lätta glasögonen fl yter, formar sig 
efter ditt ansikte och ger fullständigt UV-skydd. 
Höga neoprenstövlar för extra komfort, grepp och skydd. 

FRÄMRE FÖRVARINGSFACK

Massor av utrymme för dina saker.

KOMPRESSORLADDAD MOTOR

Ger mer kraft än de närmaste konkurrenterna.1
1 Källa: Webbplatsen Air Resources Board.

INTELLIGENT BROMS- OCH BACKSYSTEM

Exklusivt för Sea-Doo-vattenskotern. Stanna vattenskotern med bara 
ett tryck på reglaget – ger bättre kontroll och enklare tilläggning.

GTR 215
PIGGA PRESTANDA. MYCKET FÖR PENGARNA.

Den mest prisvärda prestandavattenskotern. Och den har en kompressorladdad motor som ger mer kraft och acceleration 
än konkurrenterna. Med GTR 215-modellen får du dessutom bättre hantering och mångsidighet. Det beror på att den kan 
anpassas genom de många tillbehören på eftermarknaden. Du håller dig dessutom torrare vid moderata vågor än med 
andra modeller tack vare skrovets stänkskydd.
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1

HÖGPRESTERANDE JUSTERBAR STÖTDÄMPNING

Kvalitetsstötdämpare tillverkade av FOX med fullständiga justeringsmöjligheter 
av förspänning och kompression. (Finns på RXT-X aS 260 RS-modellen)

EXKLUSIVT X-PAKET

X-mätare med hastighetsmätare, varvtid, boost-indikator, 
högpresterande VTS, X-säte och X-Steering™ med justerbar 
ergonomisk styrning (A.E.S.™).

STABILISATOR I FÖREN

Ger lateral stabilitet i hård sjö och motverkar dessutom att nosen dyker. 
(Finns på RXT-X aS 260 RS-modellen)

JUSTERBARA TRIMPLAN

Finjusterar vattenskoterns beteende och ger bättre horisontalläge mot vattenytan. 
Fem lägen ger ett inställningsområde som täcker alla förhållanden. 
(Finns på RXT-X aS 260 RS-modellen)

JUSTERBARA SPONSONS

Ger bättre stabilitet i sidled. Tre positioner för att passa din 
skicklighetsnivå och vattenförhållandet.

RXT-X 260 RS / RXT-X aS 260 RS
ULTIMATA OFFSHORE-PRESTANDA.

Ta havet med storm. Med dessa kraftfulla prestandaskotrar får du storlek, snabbhet, styrka och stabilitet i tuffare 
förhållanden. Sea-Doo RXT-X aS 260 RS har en fullt justerbar fjädring så att du åker mer fokuserat, håller dig 
avslappnad och inte blir lika trött.  

1Endast modellen RXT-X aS 260 RS.

Här visas modellen RXT-X aS 260 RS
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T3-SKROV

Innovativ fl erstegad konstruktion med extremt skarpa slag där bak och mjuka 
slag där fram. Möjliggör mer exakt kurvtagning och ökad lutningsvinkel, skär 
genom vattnet och spårar bättre. Extremt lyhört.

JUSTERBARA SPONSONS

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

TRIMPLAN

Finjusterar vattenskoterns beteende och ger bättre 
horisontalläge mot vattenytan.

JUSTERBAR ERGONOMISK STYRNING (A.E.S.)

Helt justerbar styre som kan ställas in efter egen smak.

ERGOLOCK-SYSTEM

Ett smalt racingsäte, vinklade fotstöd och justerbart ergonomiskt styre (A.E.S.) gör att du och 
din maskin blir ett. Med nedre delen av kroppen i ett fast grepp har du full kontroll.

RXP-X 260 RS
DET ULTIMATA I KRAFT OCH KONTROLL.

Den fl yttar fram gränserna för vad som är möjligt inom racing med avseende på smidighet, effekt, vass manövrering, exakt 
kurvtagning och innovativ design. Och dess exklusiva Ergolock-system minskar tröttheten och håller överkroppen mer 
avslappnad eftersom benen kan ”låsas” i det smala sätet.  Så du blir ett med din vattenskoter och den kan fylla sitt främsta 
syfte: att de dig varje möjlig fördel.

Marknadens bästa maskin... Du kommer 
älska hur den lutar sig inåt i kurvor och 
hur T3-skrovet hanterar grov sjö, samt hur 
Ergolock™-systemet håller dig tryggt på plats.

– Jared Moore, 2013 års 
IJSBA Pro Open-världsmästare 
på sin Sea-Doo RXP-X 260 RS. ”

”



FÖRARUTRUSTNING, 
TILLBEHÖR, 
ORGINALDELAR
LÅT SPÄNNINGEN BLI EN 
DEL AV DIN LIVSSTIL.

Bara för att du vill ha utrustning som låter dig 
få ut så mycket som möjligt av din vattenskoter 
betyder det inte att du inte kan visa vem du är 
när du inte befi nner dig ute på vattnet. Ta för 
dig av det bästa av båda världar med utrustning 
och tillbehör som förhöjer din körupplevelse, 
och sportkläder som visar att du är mer än bara 
en passagerare genom livet. Visa vem du är på 
och vid sidan av vattnet med 2015 års nya och 
kompletta sortiment av utrustning och tillbehör.

2015 ÅRS KOLLEKTION AV SPORTKLÄDER FRÅN SEA-DOO

X-TEAM-VÅTDRÄKT FÖR HERRAR LS TECHNICAL BOARDSHIRT & COVE TECHNICAL BOARDSHORTS

MOTION PFD-FLYTVÄSTAR & NEOPRENSHORTSFORCE PULLOVER-FLYTVÄST & FINGERHANDSKAR
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FREEDOM-FLYTVÄST FÖR HERRAR & SPIRIT TECHNICAL BOARDSHORTS
SEA-DOO AMPHIBIOUS-GLASÖGON, VIBE SS RASHGUARD, VIBE-FLYTVÄST, 

PULSE BOARDSHORTS & NEOPRENSHORTS

SEA-DOO SPEED TIE

FRÄMRE FÖRVARINGSFACK & VATTENTÄT BAGAIRFLOW-FLYTVÄST & DELUXE-VÅTDRÄKT

FENDRAR MED SNABBFÄSTE

SEA-DOO CARRIER DRY-RYGGSÄCK FRÅN OGIO

INFÄLLBAR DRAGSTÅNG
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SPECIFIKATIONER

REC LITE RECREATION

SPARK 2-sits SPARK 3-sits GTI 130  GTI SE 155

ÖV
ER

SI
KT Färg(er) Vanilla*, Licorice*, Pineapple, Bubble Gum*, Orange Crush White & Maldives Blue Maldives Blue & White

Antal personer 2 3 3 3

Viktkapacitet 159 kg 205 kg  272 kg  272 kg

DI
M

EN
SI

ON
ER

Längd 279 cm 305 cm 336,8 cm 336,8 cm
Bredd 118 cm 123,1 cm 123,1 cm
Höjd 104 cm 111,8 cm 111,8 cm

Torrvikt Spark 900 ACE: 184 kg
Spark 900 HO ACE: 190 kg Spark 900 HO ACE: 197 kg 359 kg 359 kg

Bränslekapacitet 30 liter 60 liter 60 liter

PR
ES

TA
N

DA
 O

CH
 

KÖ
RE

GE
N

SK
AP

ER
 Rotaxmotor 900 ACE eller 900 HO ACE 900 HO ACE 1503 1503 NA

Bränsletyp:   Minimum
Rekommenderas

95 oktan
 

95 oktan
 

95 oktan
 

Skrovtyp SPARK GTI GTI
Variabelt trimsystem (VTS) Tillval för modeller med iBR Standard
Trimplan
Sponsons √ √ √

BE
KV

ÄM
LI

GH
ET

Totalt antal mätarfunktioner 14 (900 ACE) eller 15 (900 HO ACE) 20 23
 iTC – ECO-läge √ √
 iTC – touringläge/sportläge √ (Sportläge: HO-motor) √ √
 iTC – Ski-läge Tillval Tillval
 iTC – farthållare/lågfartsläge Tillval Tillval
 Djupmätare Tillval Tillval Tillval
 Vattentemperatur
 Kompass √ √
 Tid/sträcka till tom tank Tillval Tillval
 Hastighetsmätare √ √ √
  Topp/genomsnittshastighet/

varvräknare/varvtid Tillval Tillval

Förvaringskapacitet 1,6 liters handskfack
28 liter med tillvalet främre förvaringsfack

116,6 liter
•  Stort främre förvaringsfack 
•  Handskfack

116,6 liter
•  Stort främre förvaringsfack 
•  Handskfack

Bogsering Dragkrok Dragkrok Dragkrok
Ombordstigning Sea-Doo-steg fi nns som tillval Stege för ombordstigning fi nns som tillval Stege för ombordstigning
Löstagbart brädfäste Tillval Tillval
Speglar √ √

TR
YG

GH
ET

 &
 K

OM
FO

RT

Broms, friläge och back Valbar manuell backning eller
Valbar elektronisk iBR (HO-motor) Elektronisk iBR Elektronisk iBR

Motorkylning (slutet kylsystem) √ √ √
Sea-Doo-stötdämpning
Säte Smalt Standard Touring
Justerbart styre
X-styrning med A.E.S.
Off-Throttle Assisted Steering √ √ √
Programmerbar Learning Key-funktion √ √
RF D.E.S.S.-nyckel (digitalt stöldskyddssystem) Tillval √ √
Ljudreduceringssystemet D-Sea-Bel™ √ √ √

LI
VS

ST
IL

Paket Komfortpaket som tillval SE

SPARK 3-sits med valbart 
komfortpaket visas

*Begränsad upplaga. Fullständiga modellspecifi kationer fi nns på sea-doo.com
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SPECIFIKATIONER

TOW SPORTS LUXURY

WAKE PRO 215  GTX S 155 Säljs ej i Sverige GTX Limited iS 260

ÖV
ER

SI
KT Färg Dayglow WAKE White & Alloy Orange Anthracite Grey & Manta Green

Antal personer 3 3 3

Viktkapacitet  272 kg 227 kg 227 kg

DI
M

EN
SI

ON
ER

Längd 353,5 cm 353,5 cm 353,5 cm
Bredd 122,4 cm 122,4 cm 122,4 cm
Höjd 116,6 cm 111,4 cm 111,4 cm
Torrvikt 399 kg 458 kg 467 kg 
Bränslekapacitet 60 liter 70 liter 70 liter

PR
ES

TA
N

DA
 O

CH
 

KÖ
RE

GE
N

SK
AP

ER

Rotaxmotor 1503 SCIC 1503 NA 1503 HO
Bränsletyp:   Minimum

Rekommenderas
95 oktan
98 oktan 95 oktan 95 oktan

98 oktan
Skrovtyp S³-skrov S³-skrov S³-skrov
Variabelt trimsystem (VTS) Högprestanda (förinställt) Standard Högprestanda (förinställt)
Trimplan
Sponsons √ √ √

BE
KV

ÄM
LI

GH
ET

Totalt antal mätarfunktioner 26 25 33
 iTC – ECO-läge √ √ √
 iTC – touringläge/sportläge √ √ √
 iTC – Ski-läge √ Tillval Tillval
 iTC – farthållare/lågfartsläge √ √ √
 Djupmätare Tillval Tillval √
 Vattentemperatur √
 Kompass √ √ √
 Tid/sträcka till tom tank Tillval Tillval √
 Hastighetsmätare √ √ √
  Topp/genomsnittshastighet/

varvräknare/varvtid Tillval Tillval Tillval

Förvaringskapacitet 52 liter 
•   Vattentät, löstagbar förvaringsbox
•  Handskfack

62 liter
•   Vattentät, löstagbar förvaringsbox
•  Handskfack
•  Förvaringsutrymme på badplattform

62 liter 
•   Vattentät, löstagbar förvaringsbox
•  Handskfack
•  Förvaringsutrymme på badplattform

Bogsering Teleskopisk dragstång med 3 lägen Dragögla för vattenskidåkning Dragögla för vattenskidåkning
Ombordstigning Stege för ombordstigning Stege för ombordstigning Stege för ombordstigning
Löstagbart brädfäste √ Tillval Tillval
Speglar Justerbara Justerbara Justerbara

TR
YG

GH
ET

 &
 K

OM
FO

RT

Broms, friläge och back Elektronisk iBR Elektronisk iBR Elektronisk iBR
Motorkylning (slutet kylsystem) √ √ √
Sea-Doo-stötdämpning Fjädring (S) Smart fjädringssystem (iS)
Säte Standard Touring Touring
Justerbart styre √ √ √
X-styrning med A.E.S.
Off-Throttle Assisted Steering √ √ √
Programmerbar Learning Key-funktion √ √ √
RF D.E.S.S.-nyckel (digitalt stöldskyddssystem) √ √ √
Ljudreduceringssystemet D-Sea-Bel √ √ √

LI
VS

ST
IL

Paket WAKE Limited

Fullständiga modellspecifi kationer fi nns på sea-doo.com
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SPECIFIKATIONER

PERFORMANCE

GTR 215 RXT-X 260 RS RXT-X aS 260 RS RXP-X 260 RS

ÖV
ER

SI
KT Färg Black & Sunburst Yellow Sunburst Yellow & Hyper Silver Sunburst Yellow & Hyper Silver

Antal personer 3 3 2

Viktkapacitet 272 kg 272 kg 227 kg 182 kg

DI
M

EN
SI

ON
ER Längd 336,8 cm 353,5 cm 331,6 cm

Bredd 123,1 cm 122,4 cm 122,7 cm
Höjd 111,8 cm 118,1 cm 114,7 cm
Torrvikt 363 kg 401 kg 462,7 kg 378,7 kg
Bränslekapacitet 60 liter 60 liter 70 liter 60 liter 

PR
ES

TA
N

DA
 O

CH
 

KÖ
RE

GE
N

SK
AP

ER

Rotaxmotor 1503 SCIC 1503 HO 1503 HO
Bränsletyp:   Minimum

Rekommenderas
95 oktan
98 oktan

95 oktan
98 oktan

95 oktan
98 oktan

Skrovtyp GTI S³-skrov T³-skrov
Variabelt trimsystem (VTS) Högprestanda (förinställt) Högprestanda (förinställt) Högprestanda (förinställt)
Trimplan Justerbara Fixerade
Sponsons √ Justerbara Justerbara

BE
KV

ÄM
LI

GH
ET

Totalt antal mätarfunktioner 23 29 29
 iTC – ECO-läge √ √ √
 iTC – touringläge/sportläge √ √ √
 iTC – Ski-läge Tillval Tillval
 iTC – farthållare/lågfartsläge Tillval Tillval Tillval
 Djupmätare Tillval Tillval Tillval
 Vattentemperatur
 Kompass √ √ √
 Tid/sträcka till tom tank Tillval √ √
 Hastighetsmätare √ √ √
  Topp/genomsnittshastighet/

varvräknare/varvtid Tillval √ √

Förvaringskapacitet 116,6 liter
•  Stort främre förvaringsfack 
•  Handskfack

52 liter
•   Vattentät, löstagbar 

förvaringsbox
•  Handskfack

62 liter
•   Vattentät, löstagbar 

förvaringsbox
•  Handskfack
•  Förvaringsutrymme 

på badplattform

116,4 liter
•  Stort främre förvaringsfack 
•  Handskfack

Bogsering Dragkrok Dragögla för vattenskidåkning Dragkrok
Ombordstigning Stege för ombordstigning som tillval Stege för ombordstigning som tillval Stege för ombordstigning som tillval
Löstagbart brädfäste Tillval Tillval
Speglar √ Justerbara √

TR
YG

GH
ET

 &
 K

OM
FO

RT

Broms, friläge och back Elektronisk iBR Elektronisk iBR Elektronisk iBR
Motorkylning (slutet kylsystem) √ √ √
Sea-Doo-stötdämpning Justerbar fjädring (aS)
Säte Touring Racing med X-färgsättning Racing med Ergolock
Justerbart styre √
X-styrning med A.E.S. √ √
Off-Throttle Assisted Steering √ √ √
Programmerbar Learning Key-funktion √ √ √
RF D.E.S.S.-nyckel (digitalt 
stöldskyddssystem) √ √ √

Ljudreduceringssystemet D-Sea-Bel √ √ √

LI
VS

ST
IL

Paket X-racing X-Racing Off-shore X-racing
Ergolock

Fullständiga modellspecifi kationer fi nns på sea-doo.com

© 2014 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). 
Med ensamrätt. ™, ® 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. †GTX är ett varumärke som tillhör 
Castrol Limited och används under licens. På grund av vårt 
kontinuerliga engagemang när det gäller produktkvalitet 
och säkerhet förbehåller vi oss 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. Alla 
produktjämförelser, bransch- och marknadspåståenden avser 
nya vattenskotrar med 4-taktsmotor avsedda för sittande 
körning. 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. 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 ha minst 90 cm vatten under skrovet, undvik att 
grus, stenar och skräp sugs in i impellern. Genom att vara 
medlem i 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.
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JAG RESPEKTERAR INTERNATIONELLA OCH LOKALA 
BESTÄMMELSER

• Jag följer internationella (IMO COLREGs) 
och lokala navigeringsföreskrifter

• Om så krävs är min vattenskoter registrerad 
och jag kan visa upp alla papper (båtbevis, 
registreringsbevis, försäkringsdokument osv.)

• Jag följer lokala åldersgränser för framförande 
av vattenskoter

• Jag kör inte i förbjudna områden 
• Jag minskar hastigheten i hamnar och 

följer noga hastighetsbegränsningarna
• Jag kör inte vattenskoter på natten
• Jag kör inte vattenskoter under drog- 

eller alkoholpåverkan

JAG RESPEKTERAR MILJÖN

• Jag tankar alltid på land och håller motorn ren
• Jag modifi erar inte vattenskoterns avgas- 

eller kylsystem
• Jag spolar inte motorn längre än absolut 

nödvändigt 
• Jag slänger inte skräp i vattnet eller på stranden
• Jag värnar om djur och natur och anpassar 

hastigheten i områden med rikt djurliv

• JAG VISAR HÄNSYN PÅ SJÖN

• Jag respekterar andra båtar och kör inte 
för nära, särskilt inte när de ligger för ankar

• Jag är uppmärksam på hur jag kör och håller 
ett öga på vindriktningen för att minimera 
bullerstörningar

• Jag kör inte för nära stranden eller dem 
som simmar eller leker i vattnet

JAG KÖR ANSVARSFULLT

• Jag kontrollerar väderförhållandena innan 
jag kör

• Jag är uppmärksam på frånlandsvindar 
och tidvattenströmmar

• Jag åker tillsammans med andra eftersom 
det är säkrare att vara fl er

• Jag kontrollerar att jag har tillräckligt 
med bränsle och batteritid innan jag åker

• Jag förvissar mig om att kontrollerna 
fungerar som de ska

• Jag lämnar inte min vattenskoter om 
den går sönder

JAG RESPEKTERAR ALLA FACILITETER I HAMNARNA

• Jag skadar inte sjösättningsramper eller 
miljön omkring dem

• Jag lämnar släpvagnen endast på anvisad 
parkering

• Jag respekterar andra som använder rampen 
och väntar på min tur att sjösätta vattenskotern

JAG HAR ALLTID MED ALL SÄKERHETSUTRUSTNING

• Alla ombord bär fl ytväst och våtdräkt (byxor)
• Jag har med mig bogseringsutrustning 

(fästpunkt och bogseringslina)
• Dödmansgreppet är hela tiden fäst i förarens 

handled eller fl ytväst. Detta stänger av motorn 
om föraren faller överbord. 

• Jag har med mig en mobiltelefon i ett vattentätt 
fodral eller en handhållen VHF-radio

• Jag följer tillverkarens rekommendationer 
för användning (handskar, glasögon, skor osv.)

SEA-DOO-FÖRARE 
TAR ANSVAR!

•

••••

•

J

•••

•

Att äga och köra en Sea-Doo-vattenskoter är fantastiskt roligt. För vår gemensamma trivsel är det viktigt att visa respekt 
för alla som sportar eller jobbar vid eller på sjön. Att ta ansvar innebär också att man följer nationella och lokala föreskrifter samt 
tar miljöhänsyn. Som tänkande och ansvarsfulla förare hoppas vi att alla tar hänsyn till dessa principer.

www.ridethewaveright.com | facebook.com/  
RideTheWaveRight
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SKI-DOO®   LYNX®   SEA-DOO®   EVINRUDE®   ROTAX®   CAN-AM®

 www.brp.com

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 
powersports. From snow 
to water to both on- and 
off-road fun, our passion 
for adventure fuels the 
innovations that result in the 
ultimate powersports 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 .

THE WORLD IS OUR PLAYGROUND

PEFC/02-31-120

PEFC Certified

This product is 
from sustainably 
managed forests and 
controlled sources

www.pefc.org

619950477 Sea-Doo Lineup Brochure 2015 SE. Tryckt i Finland.
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