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Det här katalogen är global till sin natur och innehåller information om samtliga delar, tillbehör  
och kläder från BRP. Vissa produkter säljs kanske inte i ditt land på grund av klimatskillnader  
eller lokala eller juridiska bestämmelser. Kontakta en BRP-återförsäljare för mer information.
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Produkterna i denna katalog finns tillgängliga hos auktoriserade Sea-Doo-återförsäljare. I reklamsyfte kan vissa bilder i den här katalogen återge erfarna förare som utför avancerade manövrer under idealiska och kontrollerade förhållanden. Försök inte utföra dessa eller andra riskfyllda manövrer om du inte behärskar dem, eller innan du har blivit förtrogen med vattenskoterns 
prestanda och köregenskaper. KÖR SMART FRÅN BÖRJAN. Kör alltid säkert och ansvarsfullt. Följ alla instruktioner och all säkerhetsinformation. BRP rekommenderar en minimiålder på 16 år för körning av vattenskoter. Använd alltid skyddskläder som är lämpliga för din vattenskoter, samt godkänd flytväst. Kom ihåg att körning och alkohol eller andra droger aldrig hör ihop. Håll 
ett säkert avstånd mellan dig och andra vattenskotrar, båtar och människor. Följ alltid gällande lagar och bestämmelser. På grund av våra högt ställda mål avseende produktkvalitet och innovation, förbehåller Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) sig rätten att när som helst ändra specifikationer, priser, utformning, funktioner, modeller eller utrustning utan några ytterligare 
förpliktelser från vår sida. Vissa avbildade modeller i den här broschyren kan vara utrustade med olika tillbehör. Priserna baseras på rekommenderade försäljningspriser. Återförsäljare kan tillämpa en annan prissättning. För Kanada och USA ingår inga skatter. Beroende på plats distribueras produkter av BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution 
SA, BRP Australia Pty Ltd., BRP Finland Oy, BRP Japan Ltd., BRP Comm & Trade (Shanghai) Co Ltd. eller Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. ® är registrerat varumärke, och TM och BRP-logotypen är varumärken tillhörande Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. * är ett varumärke tillhörande Bombardier Inc. som används på licens. 
Teflon är ett registrerat varumärke tillhörande E. I. du Pont de Nemours & Co. Velcro är ett registrerat varumärke tillhörande Velcro Industries. Clarino är ett varumärke tillhörande Kuraray Co. Ltd. CYCLOPS GEAR är ett varumärke tillhörande Cyclops Gear LLC. Bluetooth är ett registrerat varumärke tillhörande Bluetooth SIG, Inc. GTX är ett registrerat varumärke tillhörande Castrol 
Limited som används på licens. YUASA är ett registrerat varumärke tillhörande YUASA Batteries Inc. NGK är ett registrerat varumärke tillhörande NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away är ett varumärke tillhörande Salt-Away Products. Alla övriga företag och/eller produktnamn är varumärken tillhörande respektive innehavare. © 2017 BRP Inc. Med ensamrätt. 
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KONTAKTA DIN SEA-DOO-ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR FULLSTÄNDIG INFORMATION
* Inköpt hos en auktoriserad BRP-återförsäljare eller distributör. Såvida ingenting annat krävs enligt gällande lag. Andra undantag kan tillämpas. Se fullständig 

garantiinformation eller kontakta din auktoriserade Sea-Doo-återförsäljare. Denna garanti gäller inte fabriksmonterade tillbehör. Denna garanti gäller inte delar  
eller tillbehör för Evinrude.

2  ÅRS 

GARANTI*

BRP-ORIGINALDELAR OCH TILLBEHÖR 
MONTERADE AV  DIG  ELLER EN AUKTORISERAD  

BRP-ÅTERFÖRSÄLJARE

BRP-FÖRARUTRUSTNING

EFTERMARKNADSPRODUKTER 
SÅLDA AV  BRP

 SÄKERHETSBESTÄMMELSER 
OCH REKOMMENDATIONER 
FÖR FÖRARUTRUSTNING
 Som förare av vattenskotern ansvarar du 
personligen för din och dina passagerares 
säkerhet. 

Du och dina passagerare måste 
bära en godkänd flytväst 
certifierad för användning  

med vattenskoter.

En våtdräkt och/eller neoprenbyxor ger ett gott skydd för 
underkroppen. Du kan få allvarliga inre skador av vatten som  

tränger in i kroppsöppningar om du ramlar i vattnet och befinner  
dig nära skoterns jetstråle. Vanliga simkläder ger inte tillräckligt 

skydd mot högt vattentryck.

Slutligen bör du  
även använda extra 

skyddsutrustning såsom skor, 
handskar och glasögon.

1 2 3

DU KAN HITTA ALLA DESSA PRODUKTER HOS EN AUKTORISERAD SEA-DOO-ÅTERFÖRSÄLJARE.

*Garantilängden kan 
variera beroende  

på land.
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NYLON S. 4

•  Snabbtorkande
•  Lätt
•  Mest prisvärd
•  Låg vattenabsorption

NEOPREN S. 6

•  Formskuren
•  Ökad komfort
•  God rörlighet
•  Varmast mot huden av alla typer

ECOPREN S. 8

•  Det bästa från båda världarna
•  Torkar lika snabbt som nylon
•  Lättare än neopren i vått tillstånd
•  Låg vattenabsorption
•  Extra ventilation

OöverträffadUniversal Sportig

HITTA  DEN p e r f e k t a  FLYTVÄSTEN
3



NYLON- 
FLYTVÄSTAR

Universal

Gjord för höga krav och elegans. 

Lätt och mångsidig komfort, 

säkerhet och stil.

SE  V IDEON 
SEA-DOO.COM
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MOTION-FLYTVÄST  TEKNISKA  EGENSKAPER

2

3

1

4

Junior

MOTION-FLYTVÄST, DAM
285879 (US) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
285881 (EU) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Rosa (36), Aqua (76)

MOTION-FLYTVÄST, HERR
285876 (US) · M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
285878 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
Orange (12), Aqua (76), röd (30), svart (90)

NAVIGATOR-FLYTVÄST
·  Prisvärd unisex-flytväst.
·  Extra kraftigt nylonyttertyg.
·  Polyetylenskuminlägg.
·  Fyra vävda remmar med 
snabbspännen.

·  Ärmhålen är rymligt skurna 
för god körkomfort.

·  D-ring för fastsättning av 
nycklar.

·  Ring längst upp på ryggen 
för fastsättning av glasögon.

·  Godkänd av kusträddningen.
285848 (US) · XS, S/M, L/XL, 
2XL/3XL, 4XL/6XL 
285850 (EU) · XS, S/M, L/XL, 
2XL/3XL
Hi-Vis Yellow (26), svart (90)

SANDSEA-FLYTVÄST, BARN
·  Extra kraftigt nylonyttertyg.
·  Polyetylenskuminlägg.
·  Tre vävda remmar med snabbspännen (två spännen för liten storlek).
·  Ärmhålen är rymligt skurna för god komfort.
·  S-storlek är försedd med godkänd kudde.
·  Godkänd av kusträddningen.
285839 (US) · S (0–13,6 kg), M (13,6–22,7 kg), L (22,7–40,8 kg)
285841 (EU) · S (10–15 kg), M (15–20 kg), L (30–40 kg)
Hi-Vis Yellow (26)

JR. MOTION-FLYTVÄST
·  Extra kraftigt nylonyttertyg.
·  Polyetylenskuminlägg.
·  Tre vävda remmar med 
snabbspännen.

·  Ärmhålen är rymligt skurna för 
god komfort.

·  Godkänd av kusträddningen.
285861 (US) · L (22,7–40,8 kg)
285863 (EU)· L (30-40 kg)
Röd (30)

S (0–13,6 kg) M (13,6–22,7 kg) L (22,7–40,8 kg)

•  Extra kraftigt nylonyttertyg.
•  Polyetylenskuminlägg.
•  Segmenterade skumplastblock 
i ryggslutet för mer komfortabel 
sittställning (endast herrmodeller).

• Godkänd av kusträddningen.

1   Fyra vävda remmar med 
snabbspännen.

2   Ärmhålen är rymligt skurna  
för god körkomfort.

3   D-ring för fastsättning av nycklar.

4   Ring längst upp på ryggen för 
fastsättning av glasögon.

Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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Sportig

NEOPREN- 
FLYTVÄSTAR
Formskärning, flexibilitet,  

prestanda och maximal rörlighet.

SE  V IDEON 
SEA-DOO.COM

I Australien, Nya Zeeland och Brasilien,  
kontakta en certifierad BRP-återförsäljare  
för godkända flytvästar.
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FREEDOM-FLYTVÄST  TEKNISKA  EGENSKAPER
•  Extremt hållbart neoprenyttertyg.
•  Kombination av PVC- och 
polyetylenskuminlägg.

•  Mycket god passform.
•  Kraftigt blixtlås fram.
•  Godkänd av kusträddningen.

1   Segment fram och bak ger ökad  
komfort och rörelsefrihet.

2   Sidopartier i stretchfodertyg ger  
ökad komfort.

3   Två vävda remmar med snabbspännen 
dolda på ryggen.

4   Ärmhålen är rymligt skurna för 
god körkomfort.

5   D-ring för fastsättning av nycklar.

6   Ring längst upp på ryggen för 
fastsättning av glasögon.

7   Komfortzon för svankryggen.

8   Strategiskt placerade nätdräneringspartier.

2

4

5

3

6

1

7

7

8

8

KOMFORTZON FÖR 

SVANKRYGGEN

Extra stoppning minimerar 
trycket på ryggens nedre  

del och ger gott stöd.

NÄTDRÄNERING

Nätpartier dränerar bort  
vatten så att västen torkar 
snabbt och kroppsvärmen 
regleras för ökad komfort.

FREEDOM-FLYTVÄST, HERR 
285864 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
285866 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gul (10), Svart (90)

FREEDOM-FLYTVÄST, DAM
285867 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
285869 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

FORCE PULLOVER-FLYTVÄST 
·  Extremt hållbart neoprenyttertyg.
·  Mjuka PVC-skuminlägg.
·  Anatomiskt korrekt skärning med 
stora ärmhål och strategiskt 
placerade nätdräneringspartier  
ger hög komfort.

·  Kraftigt sidoblixtlås och två vävda 
remmar med snabbspännen.

·  D-ring för fastsättning av nycklar.
·  Ring längst upp på ryggen för 
fastsättning av glasögon.

·  Godkänd av kusträddningen.
285819 (US) · XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL
285821 (EU) · S, M, L, XL, 2XL
Röd (30)

Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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Kör obehindrat med högsta komfort: 

snabbtorkande, god ventilation och en 

kombination av nylonets låga vikt med 

neoprenets höga komfort.

ECOPREN- 
FLYTVÄSTAR

Oöverträffad

SE  V IDEON 
SEA-DOO.COM
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RYGGSIDA, DAM

A IRFLOW-FLYTVÄST  TEKNISKA  EGENSKAPER
•  Miljövänlig.
•  Yttertyg av Ecoprene.
•  Mycket god passform.
•  Kraftigt blixtlås fram.
•  Mjuk, lätt och hållbar insida 
tillverkad av 100 % PVC-fritt 
Biofoam.

•  Godkänd av kusträddningen.

1   Sidopartier i stretchfodertyg 
ger ökad komfort.

2   Ärmhålen är rymligt skurna  
för god körkomfort.

3   Två vävda remmar med 
snabbspännen.

4   Invändigt formad så att 
flytvästen inte ligger an  
mot huden.

5   D-ring för fastsättning av 
nycklar.

6   Ring längst upp på ryggen 
för fastsättning av glasögon.

7   Komfortzon för svankryggen.

8   Strategiskt placerade 
nätdräneringspartier.

KOMFORTZON FÖR SVANKRYGGEN

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

NÄTDRÄNERING

Nätpartier dränerar bort vatten så att västen 
torkar snabbt och kroppsvärmen regleras  

för ökad komfort.

7

4

8

1

2

3

5

7

6

8

AIRFLOW-FLYTVÄST, HERR 
285870 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
285872 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

AIRFLOW-FLYTVÄST, DAM
285873 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
285875 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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SANDSEA FÖR 
BARN

NAVIGATOR MOTION

JR. MOTION
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Torkar snabbare  
än neopren

Låg vikt

Låg 
vattenabsorption

Mest prisvärd

Perfekt för  
användning av flera

NYLON
En allsidig och prisvärd flytväst med högkvalitativa komponenter som inte ger avkall på utseende, säkerhet, komfort eller funktionalitet. 
Enkel att ta på så att den kan användas av många olika personer, och mångsidig så att den kan användas vid många olika typer av 
vattensport. Flytvästen måste torka snabbt så att den kan användas flera gånger under dagens lopp av hela familjen.

SANDSEA FÖR BARN JR. MOTION NAVIGATOR MOTION

285839 (US)
285841 (EU)

285861 (US)
285863 (EU)

285848 (US)
285850 (EU)

Herr · 285876 (US), 285878 (EU)

Dam · 285879 (US), 285881 (EU)

Hi-Vis Yellow (26) Röd (30) Hi-Vis Yellow (26), svart (90)
Herr · Orange (12), Röd (30), Aqua (76), Svart (90)

Dam · Rosa (36), Aqua (76)

(US) S (0–13,6 kg), M (13,6–22,7 kg),  
L (22,7–40,8 kg)

(EU) S (10–15 kg), M (15–20 kg),  
L (30–40 kg)

(US) L (22,7–40,8 kg)
(EU) L (30–40 kg)

(US) XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/6XL
(EU) XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL

(US) Herr · M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
(EU) Herr · S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

(US) Dam · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
(EU) Dam · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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FREEDOM AIRFLOWFORCE PULLOVER

ECOPREN
Den ultimata flytvästen som kombinerar nylonets 
funktionella egenskaper och neoprenets tålighet, och  
som är mer miljövänlig. PVC-fri och hållbar. Flytvästen 
känns lätt även när den är våt och medger god 
ventilation. Ju bekvämare den känns desto bättre  
och längre kan du köra.

Extra ventilation

Torkar lika snabbt  
som nylon

30 % lättare än  
neopren när den är våt

Låg vattenabsorption

NEOPRENETS  
ALLA FÖRDELAR, 

PLUS

NEOPREN
En sportflytväst som matchar en aktiv körstil, klarar hård daglig 
användning – hela dagen – och värmer vid behov. Formskuren 
modell som följer kroppens rörelser, och rymlig på nödvändiga 
ställen så att din rörlighet inte hindras.

Formskuren

Varm mot huden

God rörlighet

Ökad komfort

FREEDOM FORCE PULLOVER

Herr · 285864 (US), 285866 (EU)

Dam · 285867 (US), 285869 (EU)

285819 (US)

285821 (EU)

Herr · Gul (10), Svart (90)

Dam · Svart (90)
Röd (30)

(US) S, M, L, XL, 2XL, 3XL
(EU) S, M, L, XL, 2XL, 3XL

(US) XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL
(EU) S, M, L, XL, 2XL

AIRFLOW

Herr · 285870 (US), 285872 (EU)

 Dam · 285873 (US), 285875 (EU)

Svart (90)

(US) S, M, L, XL, 2XL, 3XL
(EU) S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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SE  V IDEON 
SEA-DOO.COM

Ett mångsidigt ställ som passar både på vattnet 

och i land. När du vill ha det allra bästa.

JACKA  OCH BYXA
12



TEKNISKA EGENSKAPER FÖR ELEMENT-JACKOR OCH -BYXOR
•  Vindtäta, vattentäta och snabbtorkande lätta  
jackor och byxor som är perfekta för kyliga dagar.

•  Snygga både på vattenskotern och på restaurangen.
•   Laminerat membran gör plagget vattenavstötande  
och välventilerat.

•  Teflon†-beläggning ger vattenavvisande  
egenskaper.

•  Värmebevarande polyester-fleece  
i stickad kvalitet med borstad yta med  
goda töjnings- och andningsegenskaper.

•  Separat nätficka för förvaring av jacka  
och byxor.

•  Jacka ihopkopplingsbar med byxor baktill.
•  100 % polyester.
•  Jacka och byxor säljs separat.

ELEMENT-JACKA
•  Avsedd att bäras under flytvästen.
•  Formsydd så att den håller tätt mot vinden  
och håller kvar värmen.

1   Vattenavstötande.

2   Två ytterfickor som kan fyllas utan att det  
blir otympligt med flytvästen.

3   En innerficka.

4   Mjukt nät på insidan ger extra komfort.

5    Kardborrjustering vid handleden.

ELEMENT-BYXOR
•  Ledig passform med plats för boardshorts under.
6   Komfortabel linning med spänne.

7   Två ytterfickor med blixtlås.

8   Formade ben anpassade för olika körställningar.

9   Blixtlås på benens sidor ger åtsmitande vrister  
vid körning; öppna för ledigare passform.

10   Vristskydd på insidan förhindrar vinddrag och  
håller fötterna varma.

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

ELEMENT-JACKA, 
HERR
440682
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

ELEMENT-BYXOR, 
HERR
441572
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

ELEMENT-BYXOR, 
DAM
441565
XS, S, M, L, XL, 2XL
Svart (90)

ELEMENT-JACKA, DAM
440687
XS, S, M, L, XL, 2XL
Svart (90)

Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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Håller dig varm och komfortabel  

i alla situationer.

VÅTDRÄKTER OCH 
NEOPRENSHORTS

ESCAPE-VÅTDRÄKTTEKNISKA 
EGENSKAPER

1

2

3

3

3

Denna skoteranpassade våtdräkt  

har öppning fram och blixtlås  

som förenklar tillslutning av dräkten.

SE  V IDEON 
SEA-DOO.COM

1

2

3

3

3

•  Kort våtdräkt tillverkad av 2 mm neopren  
och stretchmaterial töjbart i fyra riktningar  
i ärmhålor, ärmar, svank, gren och krage  
som ger stor flexibilitet.

1   Öppning framtill med blixtlås och dräneringshål.

2   Ergonomiskt utformad hög krage  
och ben-nederdel.

3   Mjuka kanter vid ärm-, ben- och  
kragöppningar för extra komfort.

SE  V IDEON 
SEA-DOO.COM
SE VIDEON 
SEA-DOO.COM
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HERR DAM

X-Team-neoprenjackan 

kan bäras över flytvästen 

och ger bättre komfort vid 

körning i dåligt väder.

X-TEAM-NEOPRENJACKA, HERR
·  Mångsidig jacka tillverkad av 2 mm neopren.
·  Slits baktill i linningen ger komfortabel 

sittställning.
·  Tvåvägsblixtlås fram.
·  2 fickor fram.
·  Mjuk, fodrad huva.
·  Remjustering vid huvan.
·  Sea-Doo-logotyp fram, bak och på ärmar.
·  Kardborrejustering vid handleder.
286552 · M, L, XL, 2XL 
Svart (90)

ESCAPE-VÅTDRÄKT, HERR
286590 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Svart (90)

ESCAPE-VÅTDRÄKT, DAM
286591 · 6, 8, 10, 12, 14 
Svart (90)

HAVASU-JACKA
·  Lätt jacka av 1 mm neopren för användning med Havasu-våtdräkten, eller separat vid körning 
kvällstid och kalla dagar.

·  Blixtlås fram.
·  Avslappnad passform.
·  Formsydda ärmar.

HERR
286597 · S, M, L, XL, 2XL
Svart (90)

DAM
286626 · 6, 8, 10, 12, 14 
Mattsvart (93)

HERR
·  Mjuka kanter vid ärmöppningar och 
krage.

286598 · S, M, L, XL, 2XL
Svart (90)

DAM
·  Fickor fram med plasttryckknappar.
·  Ventilering under armarna.
·  Reflextryck på de formsydda ärmarna.
286625 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Mattsvart (93)

HAVASU-VÅTDRÄKT
·  Ärmlös 3/2 mm 

neoprenvåtdräkt.
·  Med töjbar neopren under 

ärmar och i sidopartier och 
vader.

·  Ledbara knän ger ökad 
rörlighet. 

·  Velcro†-kardborrestängning 
på skuldrorna ger enkel 
på- och avtagning.

·   Strukturerade knäskydd ger 
bra skydd och grepp.

DAM 
286443 · S, M, L, XL
Svart (90)

HERR
286442 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

NEOPRENSHORTS
·  Av 2 mm neopren.
·  Resår i midjan med dragsko. 
·  Förstärkt stuss och gren på dammodellen.

Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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GLASÖGONHANDSKAR 

SEA-DOO AMPHIBIOUS-GLASÖGON
·  Tillverkade av superstarkt och lätt material som flyter på vattnet.
·  Aerodynamisk design med mjuka, flexibla skalmar följer ansiktsformen och ger 100 %-igt 
UV-skydd.

·  Infällda glas som är imskyddade, polariserade och utbytbara.
·  Rem för fastsättning av glasögonrem på flytvästen säkerställer att du inte tappar 
glasögonen i vattnet.

·  Justerbar rem med Sea-Doo-logotyp.
·  Fodral som även kan användas som putsduk medföljer.
448565 · En storlek · Svart (90)

SEA-DOO-GLASÖGON
·  Speciellt utformade för vattenskoterkörning, och ger bästa tänkbara skydd.
·  Revolutionerande hypoallergen silikontätning ger bästa tänkbara imskydd.
·  Imfria, reptåliga spegelglas ger god sikt i vattenmiljö.
·  Rem för fastsättning av glasögonrem på flytvästen säkerställer att du inte tappar 
glasögonen i vattnet.

·  Justerbar rem med Sea-Doo-logotyp.
·  Hårt fodral med Sea-Doo-logotyp samt fodral som även kan användas  

som putsduk medföljer.

447462 · En storlek · Vit (01), Gul (10), Orange (12), Svart (90)

KLARA RESERVGLAS TILL 
AMPHIBIOUS-GLASÖGON
447792 · En storlek
Ofärgade (00)

POLARISERADE RESERVGLAS TILL 
AMPHIBIOUS-GLASÖGON
447791 · En storlek
Bronze (92), Amber (95), Grå (09)

ATTITUDE-FINGERHANDSKAR
286687 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)

ATTITUDE-HALVHANDSKAR
·  Nätförsedda fingrar gör det enkelt 

att ta av handskarna.
286688 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Svart (90)

ATTITUDE-HANDSKAR
·  Handskar med Spandex-fingerkilar och stretchmaterial ger enastående komfort. 
·  Dubbla sömmar i områden med hög påfrestning ger ökad hållfasthet.
·  Clarino† Nash-material i handflatan och gummerat grepparti på tumme och handflata 

som ger ett säkert grepp.
·  Justerbara kardborreband vid handlederna.
49 % polyester, 45 % Clarino Nash, 5 % spandex, 1 % PVC

16 HANDSKAR OCH GLASÖGON



SEA-DOO-KÄNGOR TEKNISKA  EGENSKAPER
1   Hög neoprenkänga förhindrar  

att grus och sand tränger in.

2   Neopren på insidan ger extra komfort 
och skydd, och genomsläppliga 
nätpartier gör att vattnet snabbt 
försvinner.

3   Naturligt formad, och gjuten sula  
med hålfotsstöd ger bästa komfort  
och grepp.

4   Snabbt och enkelt snabbsnörnings-
system med förvaringsficka  
för skosnören.

5   Justerbar kardborrerem för  
god passform vid vristen.

1

2

3

4

5

Dessa kängor ger inte bara 

skydd och stöd åt dina fötter 

och anklar utan ger också 

bättre grepp vid hård körning.

SKOR

*Se motsvarande europeiska skostorlekar på s. 20.

SEA-DOO-SKOR
·  Förböjd, gjuten sula med hålfotsstöd ger bästa komfort och 
grepp.

·   Låg neoprensko skyddar mot väder och vind.
·  Snabbt och enkelt snabbsnörningssystem med förvaringsfickor 
för skosnören.

·  Genomsläppliga nätpartier gör att vattnet snabbt försvinner.
·   Neopren på insidan ger extra komfort och skydd.
444228* · 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Svart (90)

SEA-DOO-SANDALER
·  Lätt och bekväm modell.
·  Halkskydd i form av gummiinlägg i sulan.
444188* · 7, 8, 9, 10, 11, 12
Svart (90)

SEA-DOO-KÄNGOR
285807* · 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Svart (90)

17SKOR



5

8

7

6

9

2

3

4

SE  V IDEON 
SEA-DOO.COM

VÄSKOR SEA-DOO CARRIER-RYGGSÄCK FRÅN OGIO 
TEKNISKA  EGENSKAPER

1   Helt vattentät och ihoprullbar.

2   Snabbåtkomlig förvaringsficka fram med blixtlås.

3   Organiseringsdel med två blixtlåsförsedda fickor på insidan.  
Fack för bärbar dator och pekplatta.

4   Urtagbart foder.

5   Förstärkta komfortabla axelremmar.

6   Tvåvägs justerbar bröstrem.

7   Reflextryck runtom.

8   Bakpartier med svalkande  
luftgenomströmning.

9   Löstagbart höftbälte.

1

VATTENTÄT SEA-DOO-PACKPÅSE
·  1 L stänkskyddad påse för dina viktigaste 
tillhörigheter.

·  Lätt, vattentätt material.
·  Genomskinligt fönster av termoplastpolyuretan 
och ihoprullbar överdel med clipsförslutning.

·  Bälteskrok gör den enkel att bära.
Obs!  Inte avsedd att sänkas ned i vatten.  

Mobiltelefon ingår ej.
469540 · En storlek 
Gul (10)

SEA-DOO-RYGGSÄCK FRÅN OGIO
·  Remmar som är garanterat spärrade även vid höga hastigheter.
·  Tillverkad av stark 420 denier nylon.
·   52 cm x 27 cm x 17 cm (H x B x D, ihoprullad). 
·  26 L volym.
469562 · En storlek 
Svart (90)
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Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

BAD-  OCH STRANDKLÄDER

KLASSISK SEA-DOO-KEPS
·  Lätt, justerbar keps.
·  Plastspänne.
97 % polyester, 3 % spandex
286679 · En storlek
Blå (80), Grå (09)

SIGNATURE-T-TRÖJA
·  Ledig t-tröja med rund hals.
100 % bomull
286680 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Blå (80), Vit (01)

KLASSISK SEA-DOO-
PIKÉTRÖJA
·  Solskyddsfaktor 100.
·  Smutsavvisande tyg.
·  Dold knappslå.
·  Färgbeständigt tryck.
100 % polyester
286677 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Blå (80), Grön (70)

SEA-DOO-T-TRÖJA, DAM
·  Formskuren t-tröja av stretchtyg med 
rund hals.

95 % bomull, 5 % elastan
286678 · XS, S, M, L, XL, 2XL
Vit (01), Blå (80)

Bär din 
   pa�ion
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STORLEKSTABELL
Dimensionera för den perfekta åkturen.

HERR
Storlek XS S M L XL 2XL 3XL

Bröst (cm) 84–89 89–94 94–102 102–112 112–122 122–132 132–142

Midja (cm) 69–74 74–79 79–86 86–97 97–107 107–117 117–127

Låga höfter (stuss) (cm) 84–89 89–94 94–102 102–112 112–122 122–132 132–142

Armlängd (cm) 76–79 79–81 81–84 84–86 86–89 89 89–91

Innersöm (cm) 79–80 80–81 81 81 81 81–82 82–83

DAM
Storlek XS S M L XL 2XL

Bröst (cm) 81–86 86–91 91–99 99–107 107–114 114–124

Midja (cm) 61–66 66–71 71–76 76–86 86–94 94–104

Låga höfter (stuss) (cm) 86–91 91–97 97–102 102–112 112–119 119–132

Armlängd (cm) 79 79–81 81 81–83 83 83–86

Innersöm (cm) 76 76 76 76 76 76–77

Storlek (CA) 6 7 8 9 10 11 12

Storlek (EU)* 39 40 41 42 43 44 45

Fotlängd (cm) 23,7 24,7 25,3 26,0 27,0 28,0 28,7

*Använd CA-koder för artikelnumret i din beställning.

HERR
Storlek S M L XL 2XL 3XL

Längd 1,68–1,73 1,73–1,80 1,80–1,88 1,83–1,90 1,83–1,93 1,83–1,93

Vikt (kg) 59–68 68–79 79–91 88–100 98–107 107–116

DAM
Storlek 6 8 10 12 14

Längd 1,57–1,63 1,63–1,70 1,68–1,75 1,70–1,78 1,73–1,78

Vikt (kg) 50–52 54–59 59–64 64–68 68–73

Storlek XS S M L XL 2XL 3XL 

cm 7,6 8,3 9 10 11,4 13 14

FLYTVÄSTAR

VÅTDRÄKTER

JACKA OCH BYXA

HANDSKAR    Mät handflatans bredd

SKOR    Mät fotens längd

MÄT SÅ  HÄR
Ta helst hjälp av en medhjälpare vid mätning så att du 
får korrekta mått. Gör mätningarna klädd i sim- eller 
underkläder. Måttbandet ska sitta åt men inte vara för 
sträckt. Om måttet är mitt emellan två storlekar, beställ 
den större storleken.

LÄNGD
Stå rak i ryggen, utan skor; mät från hjässan till golvet.

BRÖSTKORG
Mät under armarna runt bröstets kraftigaste parti.

MIDJA
Mät runt midjans naturliga linje, och håll ett finger mellan 
måttbandet och kroppen.

HÖFTER
Stå med benen ihop, mät runt den bredaste delen av 
höfterna, se till att måttbandet är på samma nivå runt om.

ARMLÄNGD
Låt armarna hänga ned lätt böjda längs sidan. Mät från 
ryggradens mitt vid nacken längs armen och ned till 
handleden.

INNERSÖM
Utan skor, från grenen ned till golvet.

VILKEN KOD MOTSVARAR 
DIN  STORLEK?
1. Hitta din storlek.

2.  Motsvarande kod är den KOD du använder  
när du fyller i artikelnumret i din beställning.

  Exempel: 440227_90
  Storlek: M = Kod 06, vilket ger 4402270690

STORLEK KOD STORLEK KOD
EN STORLEK 00 2XL/3XL 74

XS 02 4XL/6XL 75

S 04 4 23

M 06 6 25

L 09 7 27

XL 12 8 28

2XL 14 9 29

3XL 16 10 30

4XL 18 11 31

XS/S 90 12 32

S/M 72 14 34

L/XL 73

MOTION, HERR
Storlek S M L XL 2XL 3XL 4XL
US – Bröst (tum) 33–37 37–41 41–45 45–49 49–53 53–57 57–61
EU – Bröst (cm) 84–94 94–104 104–114 114–124 124–135 135–145 145–155

FREEDOM & AIRFLOW, HERR
Storlek S M L XL 2XL 3XL

US – Bröst (tum) 33–37 37–41 41–45 45–49 49–53 53–57

EU – Bröst (cm) 84–94 94–104 104–114 114–124 124–135 135–144

NAVIGATOR
Storlek XS S/M L/XL 2XL/3XL 4XL/6XL
US – Bröst (tum) 28–32 32–40 40–52 50–60 61–66
EU – Bröst (cm) 71–81 81–101 101–132 127–152

FORCE PULLOVER
Storlek – US XS/S M L XL 2XL/3XL
Bröst (tum) 34–36 37–39 39–41 41–43 44–47
Storlek – EU S M L XL 2XL
Bröst (cm) 84–91 91–99 99–107 107–114 114–122

MOTION, DAM
Storlek XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
US – Bröst (tum) 28–32 32–36 36–40 40–44 45–49 49–53 53–57 57–61
EU – Bröst (cm) 71–81 81–91 91–101 101–111 114–124 124–135 135–145

FREEDOM & AIRFLOW, DAM
Storlek S M L XL 2XL 3XL
US – Bröst (tum) 30–33 33–37 37–41 41–45 45–49 49–53
EU – Bröst (cm) 76–84 84–94 94–104 104–114 114–124 124–135

SANDSEA FÖR BARN
Storlek S M L
US – Vikt 0–30 lb 30–50 lb 50–90 lb
EU – Vikt 10–15 kg 15–20 kg 30–40 kg

JR. FREEWAVE OCH JR. MOTION
Storlek BARN (L)
Vikt (US) 50–90 lb (EU) 30–40 kg
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ERSÖK DET KOMPLETTA  

Sea-D�-sortimentet 

hos din återförsäljare.

 SEA-DOO.COM
BAD- OCH STRANDKLÄDER

TEKNIKTILLBEHÖR

XPS-MOTOROLJOR

REGLAGE OCH GREPP

JACKA OCH BYXA

VATTENSPORTTILLBEHÖR

FLYTVÄSTAR

LinQ-TILLBEHÖR
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Lek
Från familjenöje till prestanda.

REKOMMENDERADE SEA-DOO-TILLBEHÖR  

    FÖR alla typer  
     av körning.

 SPARK,  TRESITSIG
Justerbar styrhöjare och kablage  S. 30

Variabelt trimsystem med utökat inställningsområde  S. 30

Djupmätare S. 46

Fotstöd S. 30

Steg för ombordstigning S. 29

Fendrar med snabbfäste  S. 34

Sidoskydd S. 31

Halkfri matta, förlängning S. 31

Främre förvaringsfack S. 37

12 V-uttag med monteringsdetaljer S. 45

Dekalsats Anchor (nivå 3) S. 33

Sea-Doo Spark-kapell S. 43
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Prestanda

 RXT-X
LinQ Bränsledunk S. 38

LinQ-väska S. 36

Korrosionsbeständiga LinQ-monteringsdetaljer S. 36

Löstagbart indelat förvaringsfack S. 37

Indelat förvaringsfack S. 3

Vattentät väska S. 37

Fendrar med snabbfäste och monteringssats S. 34

Länspump S. 46

RXT-X-kapell S. 43

23



Familjenöje

 GTX 155
Teleskopisk LinQ-dragstång S. 28

Wakeboard-fäste S. 29

BRP-ljudsystem S. 39

Länspump S. 46

Stötupptagare  S. 29

Djupmätare  S. 46

Löstagbart indelat förvaringsfack S. 37

Indelat förvaringsfack S. 37

Fendrar med snabbfäste och monteringssats S. 34

Säkerhetsutrustning S. 38

GTX-kapell S. 43
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Umgås

 GTX LTD 
Löstagbart indelat förvaringsfack S. 37

LinQ-kylbox S. 36

Fendrar med snabbfäste och monteringssats S. 34

Ihopfällbart ankare S. 35
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SNABBT.  ENKELT.  SÄKERT.
Låt oss presentera en pionjär. Det unika LinQ-snabbfästet för bakre 

förvaringsutrymme är det bästa sättet att ta med dig det du behöver på 

vattenskotern. Genom att du kan fästa last eller en dragstång utan verktyg 

på ett säkert sätt på några sekunder får du ännu fler möjligheter när du 

är ute på vattnet. När du kan lasta mer, leka mer, köra längre och hålla 

mat och dryck sval och fräsch är du inte längre begränsad till enbart 

korta turer. Nu kan du ge dig ut på äventyr.

LinQ-BRÄNSLEDUNK I 295100752
Bränsledunken är lätt att hälla ur och rymmer 15 liter.  

En LinQ-väska (860201740) kan placeras ovanpå bränsledunken.

LinQ-VÄSKA I 860201740 OCH KORROSIONSBESTÄNDIGA LinQ-MONTERINGSDETALJER I 295100751
Den halvhårda expanderbara väskan rymmer 21 liter och kan fästas ovanpå  

LinQ-bränsledunken (295100752). Möjliggör långa, äventyrsfyllda utflykter. S. 38S. 36
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S. 37

S. 37

FLER NYA 
PRODUKTER 2018

LÖSTAGBART INDELAT 
FÖRVARINGSFACK
Smidig förvaring både på sjön och på land; 
perfekt för förvaring av all din utrustning.

FÖRVARINGSFACKAVDELARE
Perfekt för säker förvaring av små föremål.

S. 39

S. 39

BRP-LJUDSYSTEM
Integrerat. Bluetooth. Vattentätt.

USB-PORT
För laddning av elektronisk utrustning.

LinQ-KYLBOX I 295100698
Kylboxen är robust, hållbar och väderbeständig och rymmer 16 liter. Den håller mat och dryck sval  

och fräsch och fungerar även som ett litet bord mellan omplacerade säten vid en picknick på sjön.

TELESKOPISK LinQ-DRAGSTÅNGI 295100717
Dragstången med hög bogseringspunkt och inbyggda handtag för observatören 

håller upp linan ovanför vattenytan för en fulländad vattensportupplevelse.

S. 36

S. 29
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TELESKOPISK DRAGSTÅNG
·  Högrest stång håller upp linan ovanför vattnet vilket ger 
en mer fulländad upplevelse.

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

RXT-X, GTX, RXT (2017 och tidigare) (utom modeller med iS), 
GTI och GTS (2011 och senare), GTR (2012 och senare), 
utom GTR-X (2017), GTX Limited (2014–2017)
295100457

RESERVREM
295100740

NYHET TELESKOPISK  
LinQ-DRAGSTÅNG
·  Högrest stång håller upp linan  
ovanför vattnet vilket ger en mer  
fulländad upplevelse.

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

·  LinQ-snabbfästen för snabb och  
enkel montering och demontering.

·  Standard på WAKE Pro (2018). 
RXT, RXT-X, GTX och WAKE Pro (2018)
295100717

VATTENSPORTTILLBEHÖR

TOW PRO
·  Tre tillbehör i ett – dragstång, 

observatörshandtag och räcke 
för fastspänning av utrustning.

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

·  Observatören blir mer trygg med 
de ergonomiska 
grepphandtagen.

·  Bär din bräda ut till fritt vatten.
·  Rem för bekväm förvaring av 

draglinan ingår.
Sea-Doo SPARK, tresitsig
295100605

SEA-DOO

OUMBÄRLIG  
SEA-DOO

OUMBÄRLIG  
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Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

SE  V IDEON 
SEA-DOO.COM

WAKEBOARDFÄSTE
·  Varje fäste rymmer en bräda för säker 
och enkel förvaring.

·  Praktiskt, och enkelt att ta bort.
GTX med iS, RXT, RXT-X och WAKE Pro 
(2010–2017), GTI och GTS (2011 och 
senare), GTR (2012 och senare),  
GTX Limited (2014–2017)
295100453

RXT, RXT-X, GTX och WAKE Pro (2018)
295100735

OMBORDSTIGNINGSSTEG
·  Bekvämt fotsteg med knävänlig yta.
·  Monteras enkelt på vattenskoterns högra sida, och klarar 
upp till 113 kg belastning.

·  Steget monteras enkelt på akterspegeln och kan monteras 
på några minuter av din auktoriserade Sea-Doo-
återförsäljare. 

Sea-Doo SPARK
295100642

DRAGÖGLA FÖR VATTENSKIDÅKNING
·  Ersätter den befintliga U-ringen för enkel 
bogsering av vattenskidåkare och 
gummiringsåkare.

GTX, GTS, GTI, RXT, GTR och RXP-X (2012)
291002351

DRAGLINA FÖR GUMMIRING
·  15,2 m kraftig draglina.
Alla tresitsiga vattenskotrar
295100207

STÖTUPPTAGARE
·  Skyddar passagerare från draglinans 
snärtar, och förhindrar att linan 
trasslar in sig i vattenskoterns 
impeller.

·  Cellplast överdragen med slitstark 
nylonväv.

295100662 · Vit
295100663 · Gul

S TEG  OCH STEGAR

STEGE
·  Inskjutbart ombordstigningssteg utformat för vattenskotrar.
·  Underlättar ombordstigning från vattnet.
·  Fjäderbelastad plattform som förblir i upprätt läge.

NYHET RXT, RXT-X, GTX och WAKE Pro (2018) Standard  
på GTX och WAKE Pro (2018)
295100747

Alla modeller (2006 och senare) (utom WAKE Pro, RXT,  
RXT-X och GTX (2018), Sea-Doo SPARK)
295100742
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JUSTERBAR STYRHÖJARE FÖR SEA-DOO SPARK
·  Det unika styret med justerbar styrhöjare gör att du manövrerar Sea-Doo SPARK bättre 
på ett sätt som passar din körstil. 

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

·  Justeringsområde 42,5 mm till 103,5 mm.
·  Ställ in styrhöjden genom att vrida på ett reglage; inga verktyg krävs.
Sea-Doo SPARK
295100701

EFTERMONTERINGSSATS FÖR JUSTERBAR 
STYRHÖJARE
·  Ersätter den ordinarie mittkonsolen för montering 
av justerbar styrhöjare (295100701).

·  Komforthandtag ingår.
·  Förstärkt konstruktion; alla nödvändiga 
monteringsdetaljer ingår. 

Sea-Doo SPARK (2016 och tidigare)
295100702

KABLAGE
(Visas ej)
·  Krävs för montering av justerbar styrhöjare (295100701)  
eller RF D.E.S.S-nyckel (295100712).

·  Ett kablage kan användas för antingen ett av tillbehören,  
eller båda samtidigt.

Sea-Doo SPARK med iBR
278003490

Sea-Doo SPARK utan iBR
278003491

VARIABELT TRIMSYSTEM MED UTÖKAT  
INSTÄLLNINGSOMRÅDE (VTS)
(Visas ej)
·  Detta unika tillbehör gör att du kan höja skoterns nos högre, eller begrava 

den djupare i vattnet.
·  VTS-systemet med utökat inställningsområde dubblerar justeringsområdet 

jämfört med våra ordinarie variabla trimsystem. 
·  Ögonblicklig justering av trimvinkeln under körning via det styrmonterade 

reglaget.
·  Enkel anslutning; inkluderar reglage, kåpa och nödvändiga 

monteringsdetaljer.
Sea-Doo SPARK med iBR (2017–2018)
295100704

FOTSTÖD
·  Ger mer stöd och trygghet i 

olika körställningar, till exempel 
när du ställer skotern på 
bakänden.

·  Bakre fotstöd med 45 graders 
vinkel gör att du kan stå 
upprätt när du ställer skotern 
på bakänden, och underlättar 
även vid andra trick.

Sea-Doo SPARK
295100705

REGLAGE  
OCH GREPP

PRODUKTER MED FÖLJANDE ART.NR KRÄVS FÖR MONTERING:
Sea-Doo SPARK utan iBR*™ (2016 och tidigare): 278003491, 295100702 
Sea-Doo SPARK utan iBR (2017 och senare): 278003491 
Sea-Doo SPARK utan iBR (2016 och tidigare): 278003490, 295100702
Sea-Doo SPARK med iBR (2017 och senare): 278003490 
*Intelligent broms- och backsystem (iBR)
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Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

HALKFRI MATTA
·  Den här halkfria mattan ger både  

komfort och grepp.
·  Enkel att montera med dubbelsidig  

tejp på mattan.
Sea-Doo SPARK
295100556

HALKFRI MATTA, FÖRLÄNGNING
·  Den här halkfria mattan ger både komfort 

och grepp.
·  Möjliggör ombordstigning till en mjuk 

plattform samtidigt som den skyddar  
mot slitage.

·  Enkel att montera med dubbelsidig  
tejp på mattan.

·  Komplettera med en halkfri matta 
(295100556) för fullständigt skydd  
på en tresitsig modell.

Sea-Doo SPARK, tresitsig
295100571

SIDOSKYDD
·  Detta sexdelade gummiskydd är 

konstruerat speciellt för Sea-Doo SPARK.
·  Skyddet följer skoterns linjer och både 

förhöjer dess utseende och skyddar mot 
smärre stötar och slitage.

·  Är inte i vägen för fendrar med snabbfäste 
eller underhåll som du kan behöva utföra.

Sea-Doo SPARK
295100575

1

2

3

3

2

1

NYHET ERGOLOCK-KNÄSKYDD 
·  Stöd knäna på en komfortabel 

stoppning.
·  Ger stöd för benen på Ergolock-system.
·  Kan kombineras med fotstöd 

(295100745) för bättre balans.
RXT, RXT-X, GTX och WAKE Pro (2018)
295100744

NYHET FOTSTÖD
·  Förlängda, vinklade fotstöd 

konstruerade för hård körning håller 
förare och passagerare stadigt, 
bekvämt och säkert på plats. 

·  I kombination med ErgoLock-sätet 
säkerställer fotstöden att du kan 
utnyttja vattenskoterns fulla 
kapacitet.

RXT, RXT-X, GTX och WAKE Pro (2018)
295100745

Komfort  
         och gre�
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KOMFORTHANDTAG
·  Utformade för ett fastare och vilsammare grepp, och ger bättre kontroll och 
komfort på långturer.

·  Säljs styckvis.
GTX, RXT, RXT-X och WAKE Pro (2010 och senare), GTI, GTS och WAKE (2011 och 
senare), GTR (2012 och senare), RXP-X (2012 och senare), Sea-Doo SPARK  
(2016 och senare)
Höger
277001946 · Svart
277002014 · Röd

Vänster
277001958 · Svart
277002015 · Röd

SOLSKYDD
·  Sluta leta efter skugga – ta den 
med dig.

·  Det innovativa solskyddet skyddar 
både på vattnet och på stranden.

·  Korrekt monterat kan det användas 
i hastigheter upp till 56 km/tim.

·  Kan enkelt monteras till sjöss, och 
förvaras på ett praktiskt sätt.

·  Solskyddet består av ett mönstrat 
nät och har två integrerade fickor 
som kan användas som 
sandankare på stranden.

Sea-Doo SPARK
295100574

Sea-Doo SPARK
295100638

295100574 295100638

SEA-DOO SPARK-PANELSATS
·  Snitsa till din Sea-Doo SPARK med färgstarka paneler.
·  Satsen innehåller: 3 paneler, Sea-Doo SPARK-dekaler,  
BRP-logotyp och alla erfordrade monteringsdetaljer.

Sea-Doo SPARK
 295100613 · Bubble Gum
 295100614 · Licorice
 295100615 · Orange Crush
 295100617 · Pineapple
 295100627 · Blueberry
 295100628 · Key Lime
 295100674 · Chili Pepper

NYHET STYRE 
·  22 cm lackerat styre.
·  Standard på RXP-X och GTR-X 2018.
GTR-X och RXP-X (2018), Sea-Doo SPARK 
med justerbar styrhöjare

 277002068 · Dragon Red
 277002069 · Neon Yellow

SPECIALTILLBEHÖR

HANDTAG
·  Bättre grepp och komfort med dessa tjocka gummihandtag.
Passar alla modeller från år 2000 och senare utom Sea-Doo SPARK.
Säljs parvis
295500976 · Blå/Svart
295500977 · Earth Grey/Svart

295500979 · Röd/Svart
295500980 · Pewter Grey/Svart
295500981 · Gul/svart

Passar alla modeller från  
år 2000 och senare 
Säljs styckevis
277001336 · Slate Grey
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Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

DU KAN SE ALLA ANPASSNINGSALTERNATIVEN PÅ SCSSEADOOWRAPS.COM.

Mer än 30 olika dekalsatser med tre olika färg- och 

anpassningsalternativ ger rika kombinationsmöjligheter.

Med dessa unika Sea-Doo-dekalsatser kan du anpassa din Sea-Doo 
SPARK om du vill göra en smärre ansiktslyftning eller skapa ett 
utseende som garanterat väcker uppmärksamhet. Allt du behöver  
göra är att gå till scsseadoowraps.com och välja en dekalsats,  
och därefter besöka din Sea-Doo-återförsäljare som hanterar 
beställning och montering. 

Sea-Doo SPARK-dekalerna vidhäftar på alla ytor på vattenskotern 
och trycket bleknar inte i solljus, så du kan räkna med en formidabel 
färgkavalkad varje du gång du är ute och kör. Dekalsatserna  
är produkter som licensieras av BRP och levereras av SCS,  
och beroende på anpassningsnivå varierar priserna mellan  
ca USD 100 och USD 450*.

SCS erbjuder speciella registreringsnummer som kan beställas som en del av din 
dekalsats; de kan även specialanpassas och tillverkas på beställning.

TRE  ANPASSNINGSNIVÅER

DEKALSATSER

MEDIUM NIVÅ 2

FULL NIVÅ 3

ENKELNIVÅ 1

JETWASH

TOMAHAWK ANCHOR

POROUS

MAZE POP

*Exklusive frakt- och monteringskostnader.
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SEA-DOO SPEED TIE
·  Fullt integrerat förtöjningssystem som erbjuder det absolut bästa när det gäller bekväm, snabb och 
säker förtöjning.

·  Speed Tie-systemet är ett oumbärligt tillbehör som frigör förvaringsutrymme och säkerställer att du 
alltid har en dockningslina tillhands.

·  Inkluderar 2,1 meter lina, och spärras vid önskad längd.
·  Standardutrustning på GTX Limited.
·  Säljs parvis. 
Sea-Doo SPARK
295100496

RXP-X (2012-2018), GTR-X (2017-2018),  
RXT-X (2015)
295100466

GTR (2012 och senare), GTI, GTI SE och  
GTS (2011 och senare), GTX utan fjädring 
(2010-2017), WAKE Pro (2017 och tidigare),  
RXT och RXT-X utan fjädring (2010-2017),  
WAKE 155 (2010 och senare)
295100680

SEA-DOO SPEED TIE 
FÖR DOCKNING
·  Vårt exklusiva 

förtöjningssystem som 
tillbehör, anpassat för 
montering på ponton eller 
brygga.

·  Ger snabb och säker 
förtöjning av alla 
vattenskotrar, och 
eliminerar överflödig lina 
på däck.

·  Skruvas fast på ponton 
eller brygga.

·  Inkluderar 2,1 meter lina, 
och spärras vid önskad 
längd.

·  Säljs styckvis.
295100336

FENDRAR MED SNABBFÄSTE
·  Skydda din investering mot 
förtöjningsskador med fendrar speciellt 
konstruerade för Sea-Doo-vattenskotrar, och 
som är enkla att montera och demontera.

·  De förberedda monteringshålen i Sea-Doo 
SPARK-modellernas för och akter 
säkerställer stabil och optimal montering.

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

·  Monteringssats för fendrar med snabbfäste 
(295100729) krävs vid montering på andra 
modeller än Sea-Doo SPARK.

·  Säljs parvis.
·  Patentsökt. 
Passar alla modeller
295100418

MONTERINGSSATS FÖR FENDRAR MED SNABBFÄSTE
(Visas ej)
·  Är det snabbaste och enklaste sättet att montera skyddande fendrar  
på vattenskotern.

Alla modeller med iBR utom RXT, RXT-X, GTX och WAKE Pro (2018);  
krävs ej för Sea-Doo SPARK
295100550

RXT, RXT-X, GTX och WAKE Pro (2018)
295100729

Sea-Doo Speed Tie gör dockningen enklare än någonsin 

med 2,1 m utdragbar dockningslina vid rorkulten och 

akterspegeln, och som enkelt stuvas undan. 

DOCKNING

SEA-DOO

OUMBÄRLIG  

SEA-DOO

OUMBÄRLIG  
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Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

NYHET IHOPFÄLLBART ANKARE
·  1,6 kg ihopfällbart ankare med skyddsöverdrag.
·  Perfekt för tillfällig förtöjning av vattenskotrar 
och småbåtar i lera, sand, grus och sten. 

·  Inkluderar 7,6 m lina i marinkvalitet med 
integrerad boj, kraftig fästhake av rostfritt stål 
och nylonfodral.

·  Kompakt; ryms i skoterns förvaringsfack.

295100750

SANDSÄCKSANKARE
·  Tillverkat av gul Solution Dye-infärgad 
600 denier polyester som rymmer  
ca 20 kg våt sand.

·  Mått: 40 cm x 22,9 cm.
·  4,9 m x 13 mm nylonlina.
·  Plastkrok och gjutet flöte.
295100661 · Gul

ANKARE
·  5 kg-ankare av harpunmodell med 
släpring ger ett säkert fäste. 

295100046

SEA-DOO

OUMBÄRLIG  

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

·  En fender och ett rep 
per sats.

·  Inklusive fenderfästen.
295100372

FÖRTÖJNINGSLINA
·  Förtöj skotern med denna 
flytande, töjbara 
Sea-Doo-nylonlina.

·  Ger säker förtöjning av 
vattenskotern.

·  En per sats.
295100047
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NYHET LinQ-KYLBOX 
·  LinQ-monterad väderbeständig kylbox  
med 16 L volym.

·  Centrifugalformsprutad för exceptionell  
styvhet och hållbarhet.

·  Effektiv skumplastisolering för optimal iskyla.
Obs! Kan inte monteras på LinQ-bränsledunk 
(295100752).
RXT, RXT-X, GTX och WAKE Pro (2018)
295100698

NYHET LinQ-VÄSKA
·  Halvhård expanderbar LinQ-lväska.
·  21 liters volym.
·  Kan monteras ovanpå LinQ-bränsledunken 
(295100752).

·  Använder LinQ-monteringssystemet (USA-patent 
8777531 och 8875830).

·  Skydda din LinQ-väska från korrosion med dessa 
korrosionsbeständiga LinQ-monteringsdetaljer 
(295100751).

RXT, RXT-X, GTX och WAKE Pro (2018)
860201740

VÄSKOR OCH FÖRVARING
SNABBT. ENKELT. SÄKERT.

NYHET KORROSIONSBESTÄNDIGA  
LinQ-MONTERINGSDETALJER
·  Nödvändig uppgradering för LinQ-väska som 
används vid körning i saltvatten.

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

·  Snabb och enkel montering.
·  Krävs inte för montering av LinQ-kylbox.
För LinQ-väska
295100751

Det unika LinQ-snabbfästet för bakre förvaringsutrymme är 

det bästa sättet att ta med dig det du behöver på vattenskotern. 

Fäst och lossa utan verktyg på nolltid.

1

2

Fler LinQ-tillbehör på sida 26 och 36.
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Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

FRÄMRE FÖRVARINGSFACK
·  Utnyttjar förvaringsutrymmet maximalt.
·  12 L volym.
RXP-X (2012 och senare), GTI och GTS (2011  
och senare), GTR (2012 och senare), WAKE 155
295100583

NYHETLÖSTAGBART INDELAT FÖRVARINGSFACK
·  Indelat förvaringsfack fram med goda 
andningsegenskaper, med högkvalitativt överdraget 
syntetnät. 

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

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

·  Snabbfästen för säker fastsättning av väskan inuti 
förvaringsfacket.

·  Avsedd för montering med indelat förvaringsfack 
(295100733) för en komplett förvaringslösning.

RXT, RXT-X, GTX och WAKE Pro (2018)
295100732

FRÄMRE STÄNKAVVISARE
·  Demonterbar stänkavvisare 

av polypropen styr undan 
vatten från förarens fötter 
och ben och ger mindre 
vattenstänk.

Sea-Doo SPARK
295100553

25 L10 L

FRÄMRE FÖRVARINGSFACK
·  Utformningen med mjuka sidor 

följer Sea-Doo SPARK:s konturer 
och ger maximalt 
förvaringsutrymme.

·  Maximal förvaringskapacitet: 
28 L.

·  Polyuretanmaterialet skyddar 
tillhörigheterna från grov sjö.

·  Dräneringshål i botten.
·  Stänkavvisande lock ingår.
Sea-Doo SPARK
295100504

INDELAT HANDSKFACK
·  Inkluderar handskfacksinsats och halvhårt stänkskyddat 
bärbart fodral.

·  Isolerande stoppning på handskfackets insida. 
·  Fodral med perfekt passform, lätt åtkomligt när  
du öppnar handskfacket.

·  Detta halvhårda fodral är perfekt när du behöver  
ta med eller förvara värdesaker såsom nycklar,  
mobiltelefon, plånbok eller solglasögon.

Modeller med S³Skrov™, alla iS-modeller
295100327

VATTENTÄT VÄSKA
·  Vattentät väska.
·  Punkteringssäkert PVC-belagt polyestermaterial. 
·  Förstärkt botten.
·  Finns i storlekarna 10 L och 25 L.

269502121 · Svart · 10 L
·  Axelrem ingår.
·  Beständig 420 denier polyester med beläggning  

av termoplastpolyuretan.
269001936 · Svart · 25 L 

NYHET INDELAT FÖRVARINGSFACK
·  Med goda andningsegenskaper och högkvalitativt 
överdraget syntetnät.

·  Perfekt för säker förvaring av små föremål.
·  Avsedd för montering med indelat förvaringsfack 
(295100732) för en komplett förvaringslösning.

·  Standard på GTX Limited (2018).
RXT, RXT-X, GTX och WAKE Pro (2018)
295100733

LASTNÄT
·  Med fyra liters volym håller lastnätet ofta använda 
föremål på plats.

·  Nätmaterialet gör att vattnet lätt rinner ut och att luften 
kan cirkulera, och är perfekt för förvaring av fendrar med 
snabbfäste (295100418), draglina eller cyklopögon.

·  En elastisk rem ger snabb åtkomst, samtidigt som den 
håller föremålen säkert fastspända.

Sea-Doo SPARK
295100559

1

2
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BRANDSLÄCKARE
·  Ett måste i alla vattenskotrar.
·  Lämplig vid brand i fett, olja och  
elektrisk utrustning.

·  Godkänd av kusträddningen.
Obs! Kan ej fås i vitt.
295100005 · Röd

TOMT ARK FÖR DEKAL 
ELLER SKYLT
(visas ej)
·  Montera detta 
självhäftande ark på 
skotern och applicera egna 
dekaler, etiketter eller 
skyltar.

295100654 · Vit 

REGISTRERINGSDEKAL
·  UV-resistent skylt av hög kvalitet.
·  Monteras enkelt utan risk för skador med ett lim som fäster på alla ytor, inklusive Sea-Doo SPARK.
·  Med två kontrasterande färger och mått som uppfyller gällande bestämmelser. (Obs! Ej krav i Sverige.) 
Alla modeller
7,6 cm
295100570 · Svart
295100578 · Ljusgrå

10,2 cm
Uppfyller internationella regelverk
295100631 · Bla3ck 

NÖDVÄNDIG  UTRUSTNING

SÄKERHETSUTRUSTNING
·  Denna sats innehåller all nödvändig utrustning för 
vattenskotern.

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

295100330

VISSELPIPA
·  Visselpipa (utan ärta).
·  Denna visselpipa avger ett 

mycket högt och 
genomträngande ljud som 
kan höras på långt avstånd.

·  Påverkas inte av vatten; 
töms med en snabb blåsning 
i visselpipan.

295500554

NYHET LinQ-BRÄNSLEDUNK 
·  LinQs alla fördelar – enkelt, snabbt,  
säkert med ett enhetligt utseende.

·  Montera och demontera utan verktyg  
på nolltid.

·  Lätt att hälla.
·  15 L volym.
·  En LinQ-väska (860201740) kan  
placeras ovanpå bränsledunken.

·  Med korrosionsbeständiga LinQ-
monteringsdetaljer.

·  Inklusive LinQ-monteringsfäste.
Obs! Bränsledunkar kan inte staplas  
ovanpå varandra.
RXT, RXT-X, GTX och WAKE Pro (2018)
295100752

NYHET 
ERSÄTTNINGSLOCK 
OCH PIP FÖR LinQ-
BRÄNSLEDUNK
(Visas ej)
860201624

SEA-DOO

OUMBÄRLIG  

SEA-DOO

OUMBÄRLIG  
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Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

NYHET USB-PORT
·  För laddning av elektronisk utrustning, till 
exempel telefon och kamera.

·  USB-laddaren anpassar laddningsströmmen 
till den aktuella utrustningen; du riskerar 
aldrig att skada enheten som laddas.

RXT, RXT-X, GTX och WAKE Pro (2018)
295100710

360° PANORAMAVIDEOKAMERA
·   220-graders vidvinkelobjektiv.
·  Videoupplösning upp till 4K med 30 bildrutor per 
sekund.

·   Professionell bildkvalitet med 16 Mp.
·  Robust, lätt och portabel.
·  Magnetfäste för vibrationsfri filmning och montering 
på alla metallytor.

·  Med 32 GB microSD-minneskort klass 10.

·  Vattentätt hölje ned till 50 m djup.
·  Med Wi-Fi, som gör att kameran kan styras via 
smarttelefon eller pekplatta med kostnadsfri app.

·  16 lägen och effekter, inklusive körläge, 
slinginspelning, tidsintervallfotografering och  
slow motion.

·  10 monterbara tillbehör medföljer.
·  Kan användas med VR-glasögon.

9700020090

NYHET CGX3-KAMERA
·  160° vidvinkelobjektiv. 
·  Upplösningar: 3 Mp–20 Mp och VGA. 
·  Videoupplösningar: 2,7 K vid 30 bps (bilder per 
sekund), 720P vid 120/60/30 bps, 1080P vid 60/30 bps 
och VGA vid 240 bps.

·  Videoinspelning i 4K (UHD) vid 24 bps, 2,7 K QHD vid 
30 bps och 720P vid 120 bps.

·  Minne: 32 GB microSD-minneskort klass 10.
·  2" kapacitiv pekskärm. 

·  Li-jon-batteri med 1050 mAh kapacitet. Drifttid  
40 minuter, laddningstid 3 timmar (2 batterier ingår).

·  Wi-Fi med upp till 10–15 meters räckvidd med mobila 
enheter och MioCam-app för Android och Apple iOS.

·  Vattentät ned till 10 meter utan undervattenshus.
·  Funktioner såsom inverterad bild, 
intervallfotografering, höghastighets- och kontinuerlig 
inspelning, rörelsedetektering, spara stillbild vid 
videoinspelning och seriebildtagning.

·  8 monterbara tillbehör medföljer.
9700130090

TEKNIKTILLBEHÖR

NYHET BRP-LJUDSYSTEM
·  Helt integrerat BRP-ljudsystem.
·  Bluetooth†-anslutning.
·  Helt dränkbara.
·  Två kraftfulla 50 W-högtalare ger ett 
klart och tydligt ljud till och med under 
körning.

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

·  Ljudsystemet kan användas även med 
motorn avstängd.

RXT, RXT-X, GTX och WAKE Pro (2018)
295100711
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Du kan se våra Sea-Doo- 
släpvagnar hos din 
återförsäljare!

Smart, patenterad Click & Go-låsmekanism för Spark.

Inga laststroppar krävs för att hålla vattenskotern på plats.

Anpassad till alla Spark-modeller (1+1 och 1+2); ingen justering av stöd eller 

fästanordningar krävs. 

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

SEA-DOO-SLÄPVAGN  
CLICK & GO

Mjuk design som skyddar både vattenskotern  

och användaren, utan några vassa kanter som  

kan skada huden eller vattenskoterns botten.
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SEA-DOO® SPARK™ CLICK & GO
·   Stabil förankring
·   Inget behov av separata stöd
·  Lättanvänd
·   Smart, patenterad Click & Go-låsmekanism
·   Ljusramp med gångjärn skyddar belysningen vid sjösättning och lossning
·   Inget behov av laststroppar
·   Säker konstruktion
·   Mjuk utformning som skyddar vattenskotern och användaren

Mått
·   Totalvikt 400 kg (gör att den kan dras även av en liten bil)
·   390 cm total längd
·   160 cm total bredd

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

SEA-DOO BIG ONE
·  Inget behov av separata stöd
·  Lättanvänd
·  Fastspänning med laststroppar
·  Säker och mjuk utformning som skyddar 

vattenskotern och användaren
·  Löstagbart strålkastarfäste

Mått 
·  Totalvikt 600 kg
·  447 cm total längd
·  160 cm total bredd

För alla Sea-Doo vattenskotrar,  
utom Spark-modeller
619590223 (utan broms) 
619590337 (med broms)

RULLSATS TILL BIG ONE
619590397

619590207619590207
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280000460*, 295100718*, 295100719*

295100720

295100697*

 295100722 295100706**, 295100707**

 295100724

* Praktiska öppningar för enkel åtkomst till Speed Tie-förtöjningssystemet. 
**Tanklock och förvaringsbox är lätt åtkomliga. 

RESERVKROKSSATS 
FÖR SKOTERKAPELL
Alla modeller (2017 och 
senare)
295100754

RESERVKROKSSATS 
FÖR SKOTERKAPELL
Alla modeller (2016 och 
tidigare)
295100407

KAPELL
Ett förvaringskapell är oumbärligt om du vill skydda din  

Sea-Doo mot vädrets makter och behålla den eleganta finishen. 

Vi har kapell med perfekt passform för alla våra modeller.

SEA-DOO

OUMBÄRLIG  
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PASSAR FÄRGER ART.NR

GTX-, RXT-MODELLER MED FJÄDRING
GTX S, GTX Limited S (2012–2017)

Svart/ljusgrå

295100718

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

RXT-X aS (2011–2016) 280000586

GTX-, RXT-, WAKE PRO-MODELLER UTAN FJÄDRING 
RXT, RXT-X, GTX och WAKE Pro (2018) Svart 295100697

GTX S, GTX Limited, RXT, RXT-X (2017) Svart/ljusgrå 295100719

WAKE Pro (2010–2017) Svart 295100720

RXP-X-, GTR-X-MODELLER 
RXP-X (2012–2018)

Svart/ljusgrå 295100721
GTR-X (2017–2018)

GTS-, GTI-, GTR-, WAKE-MODELLER 
GTS, GTS Rental, GTI, GTI SE, GTI Limited (2011–2017)

Svart/ljusgrå
295100722

GTR (2012–2018) 295100723

WAKE (2011–2018) Svart 295100724

SEA-DOO SPARK-MODELLER
Sea-Doo SPARK tvåsitsig (kompatibelt med justerbar styrhöjare)

Svart
295100706

Sea-Doo SPARK tresitsig (kompatibelt med justerbar styrhöjare) 295100707

Obs! För tidigare årsmodeller, kontakta din återförsäljare för information.

KAPELL
•  Väderbeständigt transportkapell skyddar vattenskotern vid förvaring och transport.

•  Kraftig smärting av UV-beständigt Solution Dye-tyg med mjukt foder som skyddar 
vattenskoterns lack och paneler från nötning.

•  Snabb och enkel montering utan remmar.

•  Patenterat ventilationssystem för släpvagnstransport.

•  Standard på GTX Limited.

Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

SLÄPVAGNSTILLBEHÖR

SPÄRRMEKANISM
·  Konstruerad speciellt för fastspänning av 
vattenskoter på släpvagn; en enda rem gör jobbet.

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

·  Påkostad spärrmekanism med lätt och smidig 
åtdragning av remmen.

·  25 mm polyesterrem med Sea-Doo-logotyp med 
kuddar som skydd för skrovet, extra remhållare och 
överdragna krokar.

·  Säljs styckvis.
Passar alla modeller (utom Sea-Doo SPARK).
295100389

SPÄRRMEKANISM
·  181 kg säker belastning.
·  3 m x 25 mm-rem med Sea-Doo-, Ski-Doo-  
och Can-Am-logotyper.

·  Deluxe-spännrem med gummihandtag.
·  Överdragna S-krokar.
·  Sats med 2.

Alla modeller
860200447

NYHET BOLT-ON ® LASTSPÄNNARE MED SPÄRRMEKANISM
·  Perfekt för transport av vattenskotern eller säkring av 
annan last.

·  Enkel montering på alla plana ytor (till exempel lastflak).
·  25 mm x 1,8 m rem med kraftiga sömmar. 226 kg 
belastningsgräns och 680 kg brotthållfasthet.

·  Praktisk knapp som automatiskt lossar och lindar upp 
bandet, och spärrmekanism som drar åt bandet hårt och 
håller vattenskoter eller annan last säkert på plats.

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

·  Säljs parvis.
Alla modeller
295100737
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MANUELL BACKNING
·  Denna utrustning som enkelt monteras på Sea-Doo SPARK 

underlättar kolossalt mycket vid dockningsmanövrer och  
lastning på släp.

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

Sea-Doo SPARK utan iBR
295100596

VARIABELT TRIMSYSTEM MED UTÖKAT INSTÄLLNINGSOMRÅDE (VTS)
·  Detta unika tillbehör gör att du kan höja skoterns nos högre, eller begrava  
den djupare i vattnet.

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

·  Ögonblicklig justering av trimvinkeln under körning via det styrmonterade reglaget.
·  Enkel anslutning; inkluderar reglage, kåpa och nödvändiga monteringsdetaljer.
·  Standard på Sea-Doo SPARK TRIXX.

Sea-Doo SPARK med iBR (2017–2018)
295100704

VARIABELT TRIMSYSTEM (VTS)
·  Ögonblicklig justering av trimvinkeln under körning via det styrmonterade reglaget.
·  Enkel anslutning; inkluderar reglage, kåpa och nödvändiga monteringsdetaljer.
Sea-Doo SPARK med iBR
295100630

E LEKTRONIK-  OCH 
ELTILLBEHÖR

Det variabla trimsystemet har förinställda lägen för 

snabbinställning av trimläge. Upptrimning ger mindre  

vattenstänk, vilket är en fördel vid dragning. Genom  

att trimma ned kan du köra mer aggressivt och hålla  

skotern som klistrad mot vattenytan.
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RF D.E.S.S.TM-NYCKEL
·  Stöldskyddssystem för marina fordon.
·  Digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.) och 
kulledskonstruktion startar du alltid smidigt och snabbt.

·  En radiofrekvenskrets inuti nyckeln kommunicerar trådlöst 
med skotern, och Sea-Doo SPARK startar endast när 
nyckelkoden matchar fordonet – så du kan känna dig  
helt trygg.

·  Till skillnad från tidigare D.E.S.S.-nycklar säljs kablage  
nu separat.

·  Kablage krävs vid montering på SPARK utan iBR 
(278003491), SPARK med iBR (278003490) och SPARK 
TRIXX (278003195, 278003490).

Sea-Doo SPARK
295100712

LEARNING KEY-LINA
·  Minskar skoterns topphastighet och gör  
det möjligt för oerfarna förare att successivt 
lära sig köra.

DI- och 4-TEC-modeller (2014 och tidigare)
278002203

D.E.S.S. FLYTSÄKERHETSLINA
·  D.E.S.S.-reservlina.
Alla modeller (2014 och tidigare)
278002199

FUNKTIONSMODUL FÖR VATTENSKIDÅKNING
·  Aktiverar vattenskidläge.
·  Med flera olika förinställda accelerationskurvor för perfekt start  

varje gång du drar en vattenskid- eller wakeboardåkare, plus en  
jämn draghastighet.

·  Lättavlästa mätinstrument.
·  Enkel och snabb anslutning.
·  Nödvändiga monteringsdetaljer ingår.
Modeller med iBR (2011 och senare), standard på WAKE-modeller
295100432

FUNKTIONSMODUL FÖR X-TILLVALSPAKET
·  Aktiverar funktionerna för X-tillvalspaketet i mätinstrumentet: 
varvtid, bränslemätare och körsträcka med återstående bränsle, 
medelhastighet och topphastighet, varvräknare och 
motortemperatur. 

·  Lättavlästa mätinstrument.
·  Enkel och snabb anslutning.
·  Nödvändiga monteringsdetaljer ingår.
Modeller med iBR (2011 och senare), (utom Sea-Doo SPARK)
295100431

12 V-UTTAG MED MONTERINGSDETALJER
·  Uttaget kan användas för laddning av mobiltelefon, GPS etc.
·  Med vattentätt lock som förhindrar att vatten tränger in.
GTX och RXT utan fjädring (2015 och tidigare), WAKE Pro (2015 och tidigare)
295100612

GTX och RXT utan fjädring och Wake Pro (2016–2017)
295100675
Sea-Doo SPARK, GTI, GTS, GTR, WAKE 155, RXP-X

295100577

Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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MODELL MODELLÅR 295100324 295100332 295100679

SEA-DOO SPARK 2014 och senare**

GTI 2008-2010
2011-2014*
2014*-2016
2017 och senare**

GTI SE 2011-2014*
2014* och senare

GTI SE (900 HO) 2017 och senare**

GTI LIMITED 2011-2014*
2014* och senare

GTS 2011-2014*
2014*-2016
2017 och senare**

GTX 4-TEC-motor (2009 och tidigare, utom 2002)
2010
2011*-2015
2016-2017
2018

GTX iS/S/aS 2010 och tidigare
2011 och senare

GTX LIMITED 2011-2015
2016-2017
2018

RXT/RXT-X 4-TEC-motor (2009 och tidigare, utom 2002)
2010
2011-2015
2016-2017
2018

RXT aS 2011 och senare

GTR 2011-2014*
2014* och senare

GTR-X 2017 och senare

RXP-X 2012-2015
2015 och senare

WAKE Pro 2010 och tidigare
2011-2015
2016 och senare
2018

WAKE 2011-2014*
2014 och senare
2018**

*Kontakta en certifierad BRP-återförsäljare så att du får rätt delar till din vattenskoter.
**Elanslutningssats (295100599) krävs för montering.

MODELL MODELLÅR 295100497 295100634 295100678 295100681 295100739

SEA-DOO SPARK 2014 och senare

GTI 2011-2014

2015-2016

2017 och senare 

GTI SE 2011-2014
2015 och senare

GTI SE 130 2018

GTI SE (900 HO) 2017 och senare 

GTI LIMITED 2011-2014
2015 och senare

GTS 2011-2014
2015-2016
2017 och senare 

GTX 2010-2015*
2015*
2016-2017
2018

RXT/RXT-X 2010-2015*
2015*
2016-2017
2018

GTR 2011-2014*
2014* och senare

GTR-X 2017 och senare

RXP-X 2012-2015
2015 och senare

WAKE Pro 2010-2015*
2015*
2016-2017
2018

WAKE 2011-2014*
2014 och senare
2018

*Kontakta en certifierad BRP-återförsäljare så att du får rätt delar till din vattenskoter.

DJUPMÄTARE
(Visas ej)
·  Visar vattendjupet under skrovet. 
·  Plug-and-play-anslutning.
·  Standard på GTX Limited.

LÄNSPUMP
(Visas ej)
·  Håller motorutrymmet torrt.
·  Inkluderar länspump med 121 liter/min kapacitet, monteringsfäste av rostfritt stål, pumpfäste,  
slang samt nödvändiga monteringsdetaljer.

ELUTTAG
(visas ej)
·  Ett mycket praktiskt och säkert sätt att ansluta  
elektriska tillbehör.

·  Plug-and-play-anslutning.

·  Krävs för installation av djupmätaren på vissa modeller  
(se djupmätartabellen).

Modeller med Polytec™-skrov
295100599
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NGK†-TÄNDSTIFT
·  BRP-återförsäljarna 
tillhandahåller ett fullständigt 
sortiment av NGK-tändstift för 
Sea-Doo-vattenskotrarna.

DCP-R8E
707000246

CR8EB
415129403

FR9C-G

296000407

OLJEFILTER
420956741

420956744

KORROSIONSSKYDDANDE 
SPRAY
·  Ger en tjock, vaxliknande 

hinna som är specifikt 
utvecklad för skydda motorn 
från rost och korrosion.

·  Mycket effektivt skydd mot 
korrosion från saltvatten och 
saltsprut.

219700304 · 312 g

BORRMASKINSPUMP
·  Suger säkert och enkelt 
upp motoroljan.

Alla 4-TEC-motorer
295100244

BRP-ORIGINALDELAR
Din vattenskoter är summan av sina delar. Vårda dem alla genom att använda endast BRP:s originaldelar.

UNDERHÅLL
Välj produkter som underlättar regelbundet underhåll och håller vattenskotern i topptrim.

Kontakta en certifierad BRP-återförsäljare så  
att du får rätt delar till din vattenskoter.

Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.

47BRP-ORIGINALDELAR



YUASA†-BATTERIER
·  Toppmodeller från den ledande 
OEM-leverantören av batterier i 
Nordamerika.

18 A. Underhållsfritt (YTX20L)
Påfyllt från fabrik (läckagesäkert)
410301203

30 A. Ej påfyllt. (YB30CL-B)
278001882

30 A. Underhållsfritt (Y1X30L) 
Påfyllt från fabrik (läckagesäkert)
515176151

Vårt stora sortiment av originaldelar finns tillgängligt 

hos din lokala återförsäljare.

Innan du täcker över vattenskotern med kapellet, tänk på att lite underhåll efter avslutad körning 

i det långa loppet förlänger vattenskoterns livslängd.

KOPPLINGSSLANG
·  För de flesta vattenskotermodeller med T-rör.
·  Även för vattenskotermodeller med spolningsadapter på 
vattenutkastet.

295500258

SPOLNINGSADAPTER
·  För de flesta 
vattenskotermodeller 
med gängat 
vattenutlopp.

293710078 

SALT-AWAY†

·  Blandat med vatten sköljer medlet bort 
saltet, och kvarlämnar en skyddande 
hinna som motverkar rost och korrosion.

·  Kan användas även för tvätt och 
underhåll av andra fordon eller annan 
utrustning.

Påfyllning
295100220 · 946 ml

295100219 · 3,785 L
Koncentrat med spraymunstycke

295100218 · 946 ml 

SALT-AWAY-
SPRAYMUNSTYCKE
295100221

RESERVDELAREFTER KÖRNING

SPOLNINGSSATS
·  Ett nödvändigt tillbehör som förhindrar korrosion i motorn och för att 
bibehålla maximala prestanda.

·  Inkluderar alla nödvändiga komponenter för smidig spolning. 
Sea-Doo SPARK, standard på alla modeller från 2015 och senare
295100555

CTEK BRP 
5.0-BATTERILADDARE
860200997
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SLITRING AV ROSTFRITT STÅL
·  Kraftig och hållbar slitring av rostfritt stål.
·  Beständig mot skräp, skador och korrosion.
·  Rekommenderas om vattenskotern ofta dras upp på 

stranden eller körs på grunt eller strömmande vatten.
·  Snabb och enkel montering.
GTI, GTS och WAKE (2011 
och senare)
267000800

Sea-Doo SPARK
(Visas ej)
295100649

NYHET LYFTUTRUSTNING
·  Lyft vattenskotern på ett säkert 
sätt med hjälp av en 
lyftutrustning tillverkad av 
nylonmaterial och vinylbelagda 
lyftbeslag av stål.

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

295100758

NYHET SKRÄPAVSKILJANDE 
VATTENINTAGSGALLER
(Visas ej)
·  Skyddar jetpumpen och kylsystemet mot stenar och 
skräp större än 10 mm.

·  Skyddar impellern och slitringen mot skador och 
onödigt slitage.

·  Bidrar även till minskad alganhopning.
·  Rekommenderas om vattenskotern ofta dras upp på 
stranden eller körs på grunt eller strömmande 
vatten.

·  Räkna med en smärre prestandaförsämring.
GTI, GTS och WAKE (2011 och senare)
271001948

IMPELLRAR
·  Effektiva impellrar som säkerställer 

högsta möjliga prestanda. 

SLITRING
·   Enkelt och kostnadseffektivt  
sätt att hålla pumpsystemet  
i perfekt skick.

·  Återställer korrekt impellerspel.
·  Minskar kavitation och återställer 
prestanda som försämrats till följd 
av ringslitage.

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

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

·  Galvanisk korrosion kan orsaka stor skada om den inte 
hanteras på rätt sätt. Inspektera offeranoden minst en 
gång i månaden. Byt ut offeranoden mot en ny när den har 
brutits ned till hälften.

Kontakta en certifierad BRP-återförsäljare så att du får rätt delar till din vattenskoter.

Kontakta en certifierad BRP-återförsäljare  
för mer information.

Kontakta en certifierad BRP-återförsäljare så att du får rätt delar till din vattenskoter.

Kontakta en certifierad BRP-återförsäljare  
så att du får rätt delar till din vattenskoter.

NYHET SERVICESATS FÖR 
KOMPRESSOR
·  Komplett sats för renovering av 
kompressor.

·  Tillverkad av högkvalitativa 
Sea-Doo-originaldelar och metallbrickor 
som ger ökad tillförlitlighet.

Passar modeller med 215-, 255- eller  
260 hk-motor
420881102

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

Ytterdiameter: 26 mm
Höjd: 6 mm
271001920

Ytterdiameter: 26 mm
Höjd: 13 mm
271001813

BRP:S 
RENOVERINGSCENTER
BRP har ett renoveringscenter för 
vattenskotermotorer, cylinderblock, 
cylindrar och vevaxlar. Renoverade 
delar kan erhållas via din 
återförsäljare. De levereras  
med ett års garanti och är ett  
sätt att spara en hel del pengar.

Våra erfarna tekniker använder enbart nya 
Rotax-originaldelar; de tar inga genvägar 
och återanvänder inga delar som ”ser 
bra ut”. Vid renovering av exempelvis en 
vevaxel byts ALLA lager, vevstakar, stift, 
tappar och tätningar, oavsett kondition.

Renoverade cylinderblock med 
cylinderhuvud får nya kolvar, kolvringar, 
packningar, vevaxellager, ventiler och 
tätningar; alla dessa delar ersätts med  
nya Rotax-originaldelar. 

Vår renoveringsavdelning har erbjudit 
den här tjänsten till återförsäljare och 
slutkunder under mer än 30 år.

Kontakta en auktoriserad Sea-Doo-
återförsäljare för mer information.

Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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XPS-MINERALOLJA FÖR 
TVÅTAKTSMOTORER
·  Denna olja är en högkvalitativ mineralolja 
avsedd för förgasarmotorer som 
insprutningsolja eller färdigblandning.

·  Den innehåller rengöringskomponenter 
utvecklade speciellt för Rotax-motorerna.

·  Har utmärkta egenskaper inom ett brett 
temperaturområde och ger enastående 
smörjning under alla förhållanden.

946 ml 
779119 (US) 
293600117 (EU)
619590101
(Skandinavien)

3,785 L
779120 (US) 
293600118 (EU)
619590103
(Skandinavien)

XPS-TVÅTAKTSOLJA, HELSYNTETISK
·  Motorolja utvecklad specifikt för Rotax DI- och 
RFI-motorernas unika krav som ger maximalt 
skydd mot motorslitage.

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

·  Denna motorolja med små rökutsläpp och 
minimal lukt säkerställer dessutom maximala 
motorprestanda.

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

946 ml 
779126 (US)
293600132 (EU)
619590106
(Skandinavien)

3,785 L
779127 (US)
293600133 (EU)
619590107
(Skandinavien)

OLJEBYTESSATS FÖR 
XPS-FYRTAKTSMOTOR
·  Praktisk allt-i-ett-oljebytessats 

sparar tid och pengar.
·  Innehåller delsyntetisk XPS-olja, 

oljefilter och O-ringar.
295501157 · 1503 4-TEC

295501138 · 900 ACE

295501156 · 1630 ACE

Obs! Kontakta närmaste återförsäljare för priser på 
oljeprodukter.

XPS-MOTOROLJOR OCH -UNDERHÅLLSPRODUKTER
XPS är en komplett serie prestandaprodukter 

som skyddar Sea-Doo-vattenskotern och ger 

den längre livslängd.

XPS SYNTETISK FYRTAKTSOLJA
·  Helsyntetisk olja tillverkad av högklassiga 
oljebaser.

·  Utmärkta egenskaper inom ett brett 
temperaturområde.

·  Har testats och utvärderats av BRP:s tekniker 
och bedömts erbjuda det bästa motorskyddet 
inom sitt användningsområde.

·  Kan användas med våtkoppling.
·  Skyddar mot korrosion och rost.
·  Drifttemperaturområde +40 ºC till –45 ºC.
946 ml 
779139 (US)
293600112 (EU)
619590114
(Skandinavien)

3,785 L 
779140 (US)
293600115 (EU)
619590115
(Skandinavien)

XPS DELSYNTETISK FYRTAKTSOLJA
·  Den bästa lösningen vid varmt väder för alla 

BRP-fordon med 4-taktsmotor.
·  Delsyntetisk olja tillverkad av högklassiga 

oljebaser.
·  Utmärkta egenskaper inom ett brett 

temperaturområde.
·  Har testats och utvärderats av BRP:s tekniker 

och bedömts erbjuda det bästa motorskyddet 
inom sitt användningsområde.

·  Kan användas med våtkoppling.
·  Skyddar mot korrosion och rost.
·  Drifttemperaturområde +40 ºC till –35 ºC.
946 ml 
779133 (US)
293600121 (EU)
619590109
(Skandinavien)

3,785 L 
779134 (US)
293600122 (EU)
619590112
(Skandinavien)

XPS-MOTOROLJOR
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XPS-MIKROFIBRERDUKAR
·  Tillverkade av mycket fina fibrer och med 
en mjuk yta som är perfekt för torkning 
och polering.

·  Skadar inte känsliga ytor.
·  Suger upp sju gånger sin egen vikt i 
vatten.

·  Maskintvättbara och kan återanvändas.
·  Sats med 2
219701759

XPS RENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSPRODUKTER FÖR BÅTAR  
OCH VATTENSKOTRAR
·  Allt du behöver för skötsel och rengöring, inklusive hink.
·  Inkluderar: Allrengöringsmedel, vinylrengöringsmedel, vattenbaserat 
sprayrengörings- och poleringsmedel, två mikrofiberdukar och Deluxe-
tvättsvamp. 

219702871

XPS-RENGÖRINGSMEDEL

ALLA DESSA PRODUKTER KAN KÖPAS SEPARAT

XPS-ALLRENGÖRINGSMEDEL
219701709 · 946 ml

XPS-RENGÖRINGSMEDEL OCH 
-POLISH PÅ SPRAYBURK
219702844 · 355 ml

XPS-VINYLRENGÖRINGSMEDEL 
219701710 · 946 ml

XPS TVÄTT- OCH VAXMEDEL 
FÖR BÅTAR OCH 
VATTENSKOTRAR
219701711 · 946 ml

Vissa produkter kanske inte finns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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SYNTETISK XPS-JETPUMPSOLJA
·  I den här syntetiska XPS-jetpumpsoljan 
används en unik kombination av syntetiska 
basoljor och tillsatser som möjliggör högre 
belastningar, bättre skjuvningsstabilitet och 
mindre oxidering jämfört med andra 
syntetiska och konventionella APl GL-5-oljor.

·  Rekommenderas för Sea-Doo-jetpumpar i 
vilka olja krävs.

170 g
779221 (US)
293600011 (EU och Skandinavien)

XPS SYNTETISKT FETT
·  Rekommenderas för marina 

ändamål.
·  Detta syntetiska fett ger 

marknadens bästa skydd mot 
slitage och vatten.

400 g
779162 (US)
293550010 (EU och 
Skandinavien)

XPS-FÖRGASARRENGÖRARE
·  Komplett bränsletillsats speciellt sammansatt för att 
förebygga motorproblem i samband med etanolblandade 
bränslen.

·  Avlägsnar gummi- och hartsavlagringar som kan uppstå i 
bränslesystemet vid förvaring, stabiliserar bränslet mot 
nedbrytning i minst 12 månader och ger korrosionsskydd mot 
fukt vid kortare och längre förvaring.

·  Hjälper även till att återställa gasrespons och startegenskaper.
·  Kan användas regelbundet för att hålla bränslesystemet i trim, 
hålla förgasarmunstycken rena, motverka fuktproblem i 
samband med etanolblandade bränslen och hålla järnhaltiga 
och mjuka metalldelar rena och fria från korrosion.

355 ml
779172 (US)
779184 (EU och Skandinavien)*

TRIPLE-GUARD† MARINT FETT
·  Trögflytande fett med höggradig vidhäftning och 
som inte påverkas av vibrationer, saltvatten eller 
låga temperaturer.

·  Vidareutvecklat för maximalt vattenbeständighet 
och förbättrad vidhäftning på metall.

·  Orsakar inte svällning av tätningar, packningar 
eller O-ringar.

·  Fullständigt vattentätt; sköljs inte bort av vatten.
227 g
296000329

XPS-BRÄNSLETILLSATS MOT 
KOLAVLAGRINGAR
·  Kombination av bränsletillsats och rengöringsmedel 

som kan användas regelbundet för att återställa 
startegenskaper eller gasrespons och för att hålla 
bränslesystemet i trim och de invändiga 
motordelarna rena.

·  Behandlar bränslet inför förvaring, förebygger 
potentiella fuktproblem förknippade med 
etanolblandade bränslen och håller järnhaltiga och 
mjuka metalldelar rena och fria från korrosion.

·  Innehåller effektiva, patenterade tillsatser.
·  Rengör ventiler, kolvringar och 

förbränningskammare.
355 ml
779169 (US) 
219702533 (EU och Skandinavien)

FÄRDIGBLANDAT XPS-
FROSTSKYDDSMEDEL/KYLVÄTSKA
·  XPS-frostskyddsmedel/kylvätska har rätt 
utspädning och nödvändiga tillsatser för  
att förhindra korrosion och kavitation i 
BRP-kylsystem.

·  Specialmedel med lång livslängd, 5 år,  
särskilt framtagen för BRP-fordon.

·  Överlägsen värmeöverföring.
·  Idealisk som kylvätska i fordon som  
vanligtvis använder en kylvätska med  
två års livslängd (grön).

5 års livslängd (orange) (946 ml)
779150 (US)
219702685 (EU)
619590204 (Skandinavien)

ROSTFÖREBYGGANDE XPS-
SMÖRJMEDEL
·  Universalsmörjmedel som förhindrar rost, 

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

340 g
779168 (US)
293600016 (EU)
619590093 (Skandinavien)

XPS-KONSERVERINGSOLJA
·  Högklassig kondensförebyggande olja som skyddar 
invändiga motordelar mot rost och korrosion.

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

·  Skyddar motorer som inte används eller är 
i förvaring.

·  Förbränns fullständigt vid start.
350 g
779182 (US)
413711600 (EU)
619590094 (Skandinavien)

KORROSIONSSKYDDANDE 
SPRAY
·  Ger en tjock, vaxliknande hinna 

som är specifikt utvecklad för 
skydda motorn från rost och 
korrosion.

·  Mycket effektivt skydd mot 
korrosion från saltvatten och 
saltsprut.

312 g
219700304

UNDERHÅLLSPRODUKTER

XPS-BRÄNSLESTABILISATOR
·  Etanol-kompatibel, stabiliserar 

bränslet i tanken så att det inte bryts 
ned och orsakar startsvårigheter, 
tvekan vid gaspådrag och ojämn gång.

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

·  Förhindrar problem förknippade med 
E10-bränslen.

240 ml
779171 (US)
413408601 (EU)
619590096 (Skandinavien)

* Introduceras under senare delen av säsongen
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Erminio Iantosca 
Professionell vattenskoterförare

Vinnare av ett flertal nationella mästerskap och världsmästerskap

Du vet vem du är. 
Du är alltid beredd att ta språnget och prova något nytt. För dig handlar det 
om att prestera utöver det vanliga. Det är därför du behöver produkter som 
överträffar alla förväntningar. XPS-oljor och -smörjmedel kan du lita på i alla 
väder. XPS-produkterna har utvecklats jämsides med Rotax-motorerna, och är 
speciellt framtagna för att optimera Sea-Doo-vattenskotrarnas prestanda och 
tillförlitlighet samt att säkerställa lång livslängd för motorerna. De har alla 
genomgått rigorös testning för att ge dig en ojämförlig upplevelse under alla 
förhållanden. Börja din resa hos din BRP-återförsäljare.

BRYT  
NY  
MARK



©2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Med ensamrätt. ®, TM och BRP-logotypen är varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag. 323185148b
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