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Välkommen till  
Livet med Sea-Doo
Tänk dig en plats där kylboxen alltid är full. Där det känns 
som om tiden går lite långsammare och dina favoritlåtar 
varar lite längre än vanligt. Det är en plats som doftar 
tropiska blommor och solkräm med kokosnöt.  Det är 
ditt liv med Sea-Doo. Med Sea-Doo originaltillbehör och 
förarutrustning kan du lätt göra det stora, vackra blå till 
något som är alldeles ditt eget.
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 2  De viktigaste tillbehören 
för varje åktur
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Upptäck hela 2020-utbudet av Sea-Doo 
kläder och tillbehör på brppac.com

Titta på våra videor för att upptäcka mer 
om förarutrustning och tillbehör  

sea-doo.com

Produkterna i den här katalogen kommer att finnas att köpa hos en auktoriserad Sea-Doo-återförsäljare. Av särskilda skäl är förarna på vissa av bilderna i denna katalog professionella förare och användare som utför 
manövrer under idealiska och/eller kontrollerade förhållanden. Försök inte utföra några av dessa eller andra riskabla manövrer om din förmåga eller skicklighet som förare eller passagerare eller din förståelse och respekt för 
Sea-Doo-vattenskoterns prestanda inte räcker till. KÖR SMART FRÅN BÖRJAN. Kör alltid säkert och ansvarsfullt. Följ allt instruktions- och säkerhetsmaterial. BRP rekommenderar en minimiålder på 16 år för vattenskoterförare. 
Använd alltid skyddskläder som är lämpliga för din typ av båtanvändning, och alltid en godkänd flytväst. Kom ihåg att körning och alkohol/droger inte går ihop. Kör alltid vattenskotern på säkert avstånd från andra. Iaktta 
alltid gällande lokal lagstiftning och regleringar. På grund av sitt fortlöpande produktkvalitets- och innovationsåtagande förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) rätten att, när som helst, dra in eller ändra 
specifikationer, priser, utföranden, egenskaper, modeller eller utrustning utan att därmed påta sig några som helst skyldigheter. Vissa av de modeller som visas här kan ha tillvalsutrustning. Priserna baseras på tillverkarnas 
rekommenderade priser. Priserna kan variera hos olika återförsäljare. För Kanada och USA är priserna exklusive moms. Beroende på ort distribueras produkterna av BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP 
European Distribution SA, BRP Australia Pty Ltd., BRP Finland Oy., BRP Japan Ltd., BRP Comm & Trade (Shanghai) Co Ltd. eller Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. ® är registrerade varumärken och 
TM och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. * är ett varumärke tillhörande Bombardier Inc. som används under licens. Velcro är ett registrerat varumärke 
som tillhör Velcro Industries. Bluetooth är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Garmin och ECHOMAP är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterföretag. GTX är ett registrerat varumärke 
tillhörande Castrol Limited och det används under licens. YUASA är ett registrerat varumärke som tillhör YUASA Batteries Inc. NGK är ett registrerat varumärke som tillhör NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away är ett varumärke 
som tillhör Salt-Away Products. Alla övriga företags- och produktnamn är varumärken som tillhör sina respektive ägare. © 2019 BRP Inc. Alla rättigheter förbehålls. 

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

2 års garanti*

Ta reda på alla detaljer hos din Sea-Doo-återförsäljare

  BRP originaldelar och tillbehör installerade av din auktoriserade 
BRP-återförsäljare

 BRP förarutrustning

 Eftermarknadsprodukter som säljs av BRP

Garantiperioden kan variera per region.

Du och dina passagerare måste 
använda en godkänd flytväst 

certifierad för användning med 
vattenskoter.

Att använda en våtdräkt eller 
byxor i neopren ger tillräckligt 

skydd för nedre delen av 
kroppen till skillnad från vanliga 
badkläder. Du kan få svåra inre 

skador om vatten tränger in 
i nedre kroppsöppningar om 
du faller i vattnet eller om du 

kommer för nära munstycket till 
vattenjetstrålen. 

Extra skyddande utrustning som 
skor, handskar och ögonskydd 

rekommenderas också.

All denna utrustning hittar du 
hos en auktoriserad Sea-Doo-

återförsäljare.

Säkerhetsregler och 
rekommendationer  
för förarutrustning



Smidighet och rörlighet

 s. 5 LinQ basmonteringssats
 s. 6 LinQ vattentät väska
 s. 9 Bordningssteg
 s. 13  Uppgraderingssats för  

monteringsbeslag - 
huvuddäck

s. 13  Uppgraderingssats för 
monteringsbeslag - 
främre och bakre däck

 s. 13  Pro-Series 
sponsonsats

 s. 14  BRP:s portabla 
ljudsystem

 s. 14  Stödkonsol för BRP:s 
portabla ljudsystem

 s. 18 Sidoskydd
 s. 18 Golvkilar

Spännande vattensporter

 s. 6 LinQ-box 
 s. 7  Löstagbart indelat förvaringsfack
 s. 9 Wakeboardfäste (extra)
 s. 14 BRP-ljudsystem
 s. 18 Ergolock-knäskydd (Svarta)
 s. 20 Fendrar med snabbfäste
 s. 20  Monteringssats för fendrar  

med snabbfäste

Familjenöje

 s. 6 LinQTM-box
 s. 7  Löstagbart indelat förvaringsfack
 s. 8 Indragningsbar skidstång från LinQ
 s. 9 Wakeboardfäste
 s. 14  BRP-ljudsystem
 s. 17 Djupmätare

Våra förslag på 
tillbehörskombinationer är ett 
fantastiskt sätt att förhöja ditt liv 
med Sea-Doo, oavsett om du har 
en skön dag med familjen eller 
övar hårnålssvängar med full gas i 
grövre sjö.

Förhöj  
dina  
äventyr

Sea-Doo-tillbehör

WAKE PRO 230

GTI SE

SPARK TRIXX 2-sits
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Fiske

 s. 4  LinQ 51 L kylbox
 s. 4 Spöhållare med snabbfäste
 s. 7  Löstagbart indelat 

förvaringsfack
 s. 11 Vindavvisare för styrstång
 s. 11 Handtagsvärmare
 s. 15  Garmin† Echomap†  

Plus 62cv-ekolod

 s. 18 Vinklade fotstöd längs reling
 s. 19 Fiskesäte
 s. 20 Fendrar med snabbfäste
 s. 20  Monteringssats för fendrar med 

snabbfäste

Redo för rivstart

 s. 6 LinQ-bränsledunk
 s. 6 LinQ vattentät väska
 s. 7 Indelat förvaringsfack

Uppkopplad komfort

 s. 8 Tow Pro
 s. 9 Bordningssteg
 s. 10 Styre med justerbar styrhöjare
 s. 10  Variabelt trimsystem med 

utökat inställningsområde
 s. 12 Endless Summer dekalsats
 s. 14 BRP:s portabla ljudsystem
 s. 14  Stödkonsol för BRP:s portabla 

ljudsystem

 s. 18 Golvkilar
s. 18 Ergolock-knäskydd (Svarta)
 s. 18 Sidoskydd
 s. 19 Speglar
 s. 19 3-sits komfortsäte
 s. 20 Fendrar med snabbfäste

 s. 7  Löstagbart indelat förvaringsfack
 s. 14  BRP-ljudsystem
 s. 15 USB-port
 s. 20 Fendrar med snabbfäste
 s. 20  Monteringssats för fendrar med 

snabbfäste

SPARK 3up

GTX Ltd

RXT-X 300
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LinQ 51 L kylbox
·  Väderbeständig och rymlig kylbox.
·  Centrifugalformsprutad för exceptionell styvhet och hållbarhet, 

med effektiv skumplastisolering för optimal isförvaring.
·  LinQ-förankringsfästen (295100858) krävs för installation på 

2018- och vissa 2019-modeller.
·  Om din vattenskoter inte är utrustad med stege 

rekommenderas en sådan för enkel ombordstigning.
RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (2018 och senare), GTI, 
GTI SE, GTR och WAKE 170 (2020), FISH PRO (2019 och senare)
269800943

Nyhet

Spöhållare med snabbfäste
·  Snabbinfästningssystem med spak för enkel 

montering/borttagning i de 30 olika lägena på LinQ 
51 L-kylboxen.

·  Håller fiskespöet säkert på plats med ett 
specialutformat gummifäste för snabb fastsättning 
och borttagning.

·  Perfekt för att säkert transportera fiskespön till dina 
favoritfiskeställen eller för trolling.

   LinQ 51 L-kylbox krävs för installation.
295100795

Snabbt. 
Enkelt.  
Säkert.
Inget presterar mer än vårt exklusiva, 
verktygslösa LinQ-system för 
snabbmontering och akterförvaring.  Det 
omdefinierar vad vattenskotern kan lastas 
med och på vilket sätt. Du kan packa mer, 
leka mer och nå längre, samtidigt som mat 
och dryck håller sig sval och fräsch. 1  Nedsänkt arbetsyta ~ Ett perfekt ställe att 

öppna lådorna med drag och preparera ett 
fiskespö.

2  Bottenplugg ~ Använd en av två bottenpluggar 
efter fisketuren för enkel dränering och för att 
minska vikten baktill. 

3  Fiskmätare ~ Inbyggd i kylboxens lock; du kan 
snabbt se hur stor din fisk är.

4  Kraftig förvaringsficka ~ För lådor med fiskdrag 
och bete. 

5  Vinklade trollingfästen ~ Ställ ditt fiskespö i 
perfekt vinkel för trolling med två linor samtidigt 
(om det är tillåtet enligt lokal lagstiftning).

6  Spöhållarfästen ~ Spöhållare kan helt enkelt 
adderas och lätt flyttas till olika ställen 
runt kylboxen (spöhållare med snabbfäste 
(295100795) säljs separat). 

TITTA PÅ VIDEON
sea-doo.com/videos
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LinQ-tillbehör



LinQ basmonteringssats
·  Gör det möjligt att installera LinQ-

monterade tillbehör på din Sea-Doo-
vattenskoter för utökade lastmöjligheter 
på turen.

·  Möjliggör installation av LinQ-tillbehör 
baktill på vattenskotern.

·  Inte kompatibel med LinQ 51 L-kylbox.
·  Inkl. två LinQ-fästen och 

monteringsdetaljer.
·  Om din vattenskoter inte är utrustad 

med stege rekommenderas en sådan för 
enkel ombordstigning.

LinQ 16 L-kylbox
·  LinQ-monterad väderbeständig kylbox.
·  Centrifugalformsprutad för exceptionell styvhet och 

hållbarhet.
·  Skumisolering av hög kvalitet för optimal kallhållning.
·  Korrosionsbeständig för användning i saltvattenmiljö.
·  Obs: Kan inte monteras på LinQ-bränsledunken.
Modeller med LinQ bassats
295100698

Uppdaterat LinQ-kit 
med förankringsfästen
(Illustration saknas)
·  LinQ-fästen med låssystem för 

fixering i "upp"-läget vid installation 
av LinQ-tillbehör.

·  Krävs för installation av LinQ 
51 L-kylbox (269800943) 
på 2018-modeller och vissa 
2019-modeller.

·  Ersätter LinQ standardfästen.
·  Standard på FISH PRO.
RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd och 
WAKE PRO (2018 och vissa 2019)
295100858

295100883295100803

GTI, GTS och GTR (2011-2019), 
GTR-X (2017-2019), 
RXP (2012 och senare)
295100803

GTX (2016-2017), RXT-X (2016-2017)
295100842

Nyhet  SPARK 2up

295100883

SPARK 3up
295100802

Obs: LinQ basmonteringssats krävs för att installera LinQ-tillbehör om den inte ingår som standard på vattenskotern. 
Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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LinQ-tillbehör



Korrosionsbeständiga LinQ-monteringsdetaljer
·  Nödvändig uppgradering för LinQ-väskor som används vid körning i saltvatten.
·  Med LinQ-monteringsdetaljer av rostfritt stål som säkerställer 

korrosionsbeständighet.
·  Snabb och enkel montering.
·  Krävs inte för montering av LinQ-kylboxar, LinQ vattentät väska och LinQ-box.
För LinQ-väskor
295100751

LinQ-box
·  Formsprutad HDPE-konstruktion med hög 

precision för styvhet och hållbarhet.
·  19 liters maximal volym.
·  Väderbeständigt, tätt och låsbart lock.
·  Utrustad med korrosionsbeständiga LinQ-

monteringsdetaljer.
Modeller med LinQ bassats
715004301

LinQ vattentät väska
·  Helt vattentät ihoprullbar tubsäck som 

håller utrustningen på plats.
·  40 l justerbar volym.
·  Kraftig, förstärkt plastbotten.
·  Skumvadderad botten för extra skydd.
·  Ett integrerat handtag gör den smidig att 

ta med sig.
·  Utrustad med korrosionsbeständiga  

LinQ-monteringsdetaljer.
·  Två LinQ-fästkonsoler medföljer.
Modeller med LinQ bassats
715002875

Nyhet

LinQ-bränsledunk
·  Design som gör den lätt att hälla ur.
·  15 liters volym.
·  En vattentät LinQ-väska (715002875) kan 

placeras ovanpå dunken för mer förvaring.
·  Korrosionsbeständig för användning i 

saltvattenmiljö.
·  LinQ basmonteringssats krävs för att 

installera LinQ-tillbehör om den inte ingår 
som standard på vattenskotern. 

Obs: Bränsledunkar kan inte staplas ovanpå 
varandra.
Modeller med LinQ bassats
295100752

Ersättningslock  
och pip för  
LinQ-bränsledunk
(Illustration saknas)
860202130

Ersättningsgummilock 
för LinQ-bränsledunk
(Illustration saknas)
295100791

Utrusta 
ögonblicket, 
snabbt och 
utan verktyg

Obs: LinQ basmonteringssats krävs för att installera LinQ-tillbehör om den inte ingår som standard på vattenskotern. 
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10 L 25 L

295100732

2    Indelat förvaringsfack
·  Med goda andningsegenskaper och 

högkvalitativt överdraget syntetnät.
·  Perfekt för säker förvaring av små föremål.
·  Avsedd för montering med löstagbart indelat 

förvaringsfack (295100732) för en komplett 
förvaringslösning.

·  Standard på GTX Ltd-modellerna (2018 och 
senare).

RXT, RXT-X, GTX och 
WAKE PRO (2018 och senare), 
FISH PRO
295100835

Främre lastutrymme
·  Utnyttjar förvaringsutrymmet optimalt.
·  12 liters volym.
RXP-X (2012 och senare), 
GTI och GTS (2011-2019), 
GTR (2012-2019), WAKE 155
295100583

Kit för främre 
stänkavvisare
·  Demonterbar stänkavvisare som är 

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

·  Kompatibel med BRP:s portabla 
ljudsystem.

SPARK
295100865

Främre förvaringssats
·  Utformningen med mjuka sidor följer 

SPARK:s konturer och ger maximalt 
förvaringsutrymme.

·  28 liters volym.
·  Polyuretanmaterialet skyddar 

tillhörigheterna från höga vågor och stötar.
·  Dräneringshål i botten.
·  Kompatibel med BRP:s portabla ljudsystem.
·  Kit för främre stänkavvisare medföljer.
SPARK
295100864

Vattentät väska
·  Vattentät väska.
·  Punkteringssäkert PVC-belagt 

polyesterfibermaterial.
·  Förstärkt botten.
269502121 · 10 L 

·  Axelrem medföljer.
·  420-denier beständig polyester 

med TPU-beläggning.
269001936 · 25 L

1  Löstagbart indelat förvaringsfack
·  Främre indelat förvaringsfack med goda andningsegenskaper 

och 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 (295100835) 

för en komplett förvaringslösning (endast 295100732).
RXT, RXT-X, GTX och 
WAKE PRO (2018 och senare), 
FISH PRO
295100732

Nyhet  GTI, GTI SE, GTR och 
WAKE 170 (2020)
295100814

2

1

Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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Väskor och förvaring



LinQ-systemet erbjuder 
snabb och enkel montering 

och borttagning.

Indragbar 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.
·  Standard på WAKE 155-modellerna (2019 och 

tidigare).
RXT-X, GTX, RXT (2017 och tidigare, utom 
modeller med iS), GTI och GTS (2011-2019), GTR 
(2012-2019) utom GTR-X, GTX Ltd (2014-2017)
295100457

Sats för rembyte
295100740

Indragningsbar skidstång  
från LinQ
·  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.
·  Standard på WAKE Pro (2018 och senare) och 

WAKE 170-modeller.
RXT, RXT-X, GTX, FISH PRO (2018 och senare), 
GTI, GTI SE, GTR (2020)
295100909

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 känner större trygghet med de 
ergonomiska grepphandtagen.

·  Bär din bräda ut till fritt vatten.
·  Rem för bekväm förvaring av draglinan ingår.
·  Inte kompatibel med SPARK 3up LinQ 

basmonteringssats (295100802)
SPARK 3up
295100605

Dragsport har aldrig 
varit så spännande
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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

Stötupptagare
·  Skyddar passagerare från 

draglinans snärtar, och 
förhindrar att linan trasslar 
in sig i impellern.

·  Cellplast överdragen med 
slitstark nylonväv.

295100662

Wakeboardrack
·  Varje rack rymmer en wakeboard för säker och 

enkel förvaring.
·  Praktiskt, och enkelt att ta bort.
·  Säljs styckvis.
·  Standard för modellerna WAKE och WAKE PRO.
RXT, RXT-X, GTX och GTX Ltd (2018 och senare), 
GTI, GTI SE och GTR (2020)
295100838

GTI och GTS (2011-2019) 
291003104, 291002869

 RXT och GTX (2010-2017) 
291003582, 291002864

Artikelnummer som också krävs för installation: Bordningssteg
·  Bekvämt ombordstigningssteg med knävänlig 

yta.
·  Monteras enkelt på SPARK-vattenskoterns 

högra sida och klarar upp till 113 kg belastning.
·  Monteras enkelt på akterspegeln och 

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

SPARK
295100642

 Stege
·  Inskjutbart bordningssteg utformat för din 

vattenskoter.
·  Underlättar ombordstigning från vattnet.
·  Fjäderbelastad plattform som förblir i upprätt läge.
·  Monteras direkt med bultar tack vare inbyggda 

monteringspunkter på vattenskotern.
RXT, RXT-X, GTX och WAKE PRO (2018 och senare), 
GTI, GTI SE, GTR och WAKE 170 (2020)
295100869

GTI, GTS, GTR (2006-2019), RXP (2006 och senare), 
RXT-X och GTX (2006-2017)
295100742

Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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Fotsteg och stegar



SPARK utan iBR* 
2016 och tidigare: 278003491, 295100702 
2017 och senare: 278003491

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

*Intelligent Brake and Reverse (iBR)TM.

Artikelnummer som också krävs för installation:

Eftermonteringssats  
för justerbar styrhöjare
·  Ersätter den ordinarie mittkonsolen 

för montering av styre med  
justerbar styrhöjare.

·  Komforthandtag ingår.
·  Förstärkt konstruktion; alla 

nödvändiga monteringsdetaljer 
ingår.

SPARK (2016 och tidigare)
295100702

Styre med justerbar styrhöjare
·  Det unika styret med justerbar styrhöjare gör att du 

manövrerar SPARK bättre på ett sätt som passar din körstil.
·  Snabb justering av styrhöjden i flera olika lägen; använd den 

lägsta positionen för lugn körning i sittande körställning, eller 
höj till maxhöjd på några sekunder för stående körställning.

·  Justeringsområde 42,5 mm till 103,5 mm.
·  Justera genom att bara använda reglaget; inga verktyg krävs.
SPARK
295100746

Vinklade 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.

SPARK
295100705

Variabelt trimsystem med utökat inställningsområde (VTS)
(Illustration saknas)
·  Detta tillbehör som är exklusivt för Sea-Doo, gör att du kan höja skoterns nos högre, eller 

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

våra ordinarie variabla trimsystem.
·  Du kan göra ögonblicklig finjustering av trimvinkeln under körning via det styrmonterade 

reglaget.
·  Enkel anslutning; inkluderar reglage, kåpa och nödvändiga monteringsdetaljer.
·  Standard på SPARK TRIXX.
SPARK med iBR (2017 och senare – hela linjen), (2016 och tidigare – ordinarie linje)
295100704

Kablage
(Illustration saknas)
·  Krävs för montering av justerbar styrhöjare (295100746) och/eller RF 

D.E.S.S-nyckel (295100712).
·  Ett kablage kan användas för antingen ett av tillbehören eller båda 

samtidigt, så att du inte behöver köpa till ett extra.
SPARK med iBR 
(2017)
278003490

SPARK med iBR 
(2018 och senare)
278003823
 

SPARK utan iBR 
(2017 och senare)
278003491

Nöjes-
faktor
Med Sea-Doo SPARK 
kan du lätt stå upp, 
visa dig från din bästa 
sida och dra till dig 
uppmärksamheten.   
Var kreativ, originell och 
skaffa tillbehör som gör 
dina trick lysande, varje 
gång.
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GTX, RXT, 
WAKE PRO (2011-2017), 

GTI, GTS, GTR, 
WAKE (2011-2019), 
GTR-X (2018-2019), 
RXP-X (2018-2020), 

SPARK

Krävs för  
installation på  

vissa vattenskotrar:Handtagsvärmare
·  Handtagsvärmare med integrerad knapp på vänster 

handtag.
·  Fem värmenivåer.
·  Lätta att dra på ovanpå de befintliga handtagen.
·  Med Sea-Doos välkända utformning av handlovsstöd.
·  Använd med Vindavvisare för styrstång (295100762) 

för maximal prestanda. 
·  Kablage för handtagsvärmare (295100906) krävs för 

vissa modeller.
Alla Sea-Doo-modeller
295100812

Nyhet

Styrstång
·  22 mm färgad styrstång i rostfritt stål.
GTR-X (2016-2019), RXP-X (2016 och senare), 
SPARK med justerbar styrhöjare

 277002069 · Neon Yellow  
 277002068 · Dragon Red  
 277002016 · Vit  
 277002123 · California Green

Komforthandtag
·  Utformade för ett fastare och vilsammare grepp, och ger bättre kontroll och 

komfort på långturer.
·  Säljs styckvis.
GXT, RXT, RXT-X och WAKE PRO (2010 och senare), GTI, GTS och WAKE (2011 
och senare), GTR (2012 och senare), RXP-X (2012 och senare) 
och SPARK (2014och senare)
Höger

 277001946 · Svart  
 277002014 · Röd

Vänster
 277001958 · Svart  
 277002015 · Röd

Kit för handtagsvärmare
·  Bättre kontroll och komfort tack vare gummikonstruktion med dubbel densitet.
·  Säljs parvis.
Passar alla vattenskotrar (2000 och 
senare) utom SPARK (2015 och 
tidigare)

  295500976 · Blå/Svart  
  295500977 · Earth Grey/Svart 
  295500979 · Röd/Svart  
  295500980 · Pewter Grey/Svart  
  295500981 · Gul/Svart

Passar alla vattenskotrar (2000 
och senare) utom SPARK (2015 och 
tidigare)

 277001336 · Slate Grey/Svart 
(säljs styckvis)

Kablage för 
handtagsvärmare
(Illustration saknas)
295100906

NyhetNyhet

Vindavvisare för styrstång
·  Ger bättre skydd och ett elegant utseende.
·  Skydd mot kall blåst och vattenstänk.
·  Säljs parvis.
GTX, RXT, RXT-X och WAKE PRO (2010 och senare), 
GTI, GTS och WAKE (2011 och senare), 
GTR och RXP-X (2012 och senare), 
SPARK (2014 och senare)
295100762

Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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Kontroll och grepp



Endless Summer Back Splash

Hang Ten

Flora

Kahuna BloomNivå 1 Enkel

Nivå 2 Medium

Nivå 3 Full Dekalsatserna är produkter som licensieras av BRP och levereras av 
SCS. SCS erbjuder speciella registreringsnummer som kan beställas 
som en del av din Attitude-dekalsats; de kan även specialanpassas 
och tillverkas på beställning.

Få tillgång till en lång rad 
kombinationer med 40+ olika 
dekalsatser med 3 olika nivåer av 
anpassning över 6 färgteman.

Med dessa Attitude-dekalsatser, exklusiva 
för Sea-Doo kan du anpassa din SPARK om 
du vill göra en mindre 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.

anpassnings-
nivåer

Utformade för att fästa på 
alla ytor på vattenskotern och 
trycket bleknar inte i solljus.

Nyhet  Dekalsatser

Stänk av färger
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Dekalsatser



GTR 215 (upp till 2016), 
RXT och GTX 260 (2009-2017), 
RXT och GTX 230 (2017-2018), 
RXT och GTX 215 (2009-2017)
296000431

Top-Loader insugsgaller
·  Insugsgaller med unik vingdesign för snabbare 

acceleration och högre toppfart.
·  Djupa sidoskenor förbättrar kursstabilitet och 

köregenskaper.
·  Slitstark korrosionsskyddande svart racingbeläggning.
·  IJSBA-godkänt.
·  Pumptätningssats (295100846) är nödvändig för att dra 

full nytta av gallrets fördelar.
SPARK
295100845

Pumptätningssats
·  Platsspecifika, specialgjutna insatser som fyller 

tomrum vid insugsgallrets kanter där luft kan läcka in i 
pumpen och orsaka kavitation.

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

(295100845).
SPARK
295100846

Pro-Series sponsonsats
·  Racingbeprövade Pro-Series-sponsoner med 

överlägsen design som dramatiskt förbättrar 
vattenskoterns köregenskaper.

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

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

·  Enkel installation med användning av 
originalinfästningar.

SPARK
295100847

Uppgraderingssats för däckmonteringsbeslag
·  Sats med kraftiga stålbrickor som ersätter originalplastbrickorna.
·  Ger en suverän kosmetisk uppgradering och ökad hållbarhet.
·  Precisionsbearbetade och elektropolerade brickor med utomordentlig passform och finish.
·  Ett måste om du tar bort och sätter tillbaka däcket regelbundet för underhåll och kontroll.

Huvuddäck
·  Innehåller 22 brickor för huvuddäcket 

(mittre) med åtkomst till motorn, plus en 
extra bricka.

SPARK
295100848

Främre och bakre däck
·  Innehåller 31 brickor för främre och bakre 

däcket, plus en extra bricka.
SPARK
295100849

Slitring i rostfritt stål
·  Slitstark och hållbar ersättningsslitring i rostfritt stål.
·  Beständig mot smuts och korrosivt saltvatten.
·  Rekommenderas om vattenskotern ofta dras upp på 

stranden eller körs i grunt eller strömmande vatten.
·  Monteras enkelt och direkt genom att tryckas in.
Obs: Kontakta närmaste Sea-Doo-återförsäljare för 
rekommenderade detaljhandelspriser för dessa produkter. 
GTI, GTS, WAKE, 
GTX, 130, 155 och 170 
(2011 och senare)
267000800

SPARK
295100649

Skräpavskiljande vattenintagsgaller
(Illustration saknas)
·  Skyddar jetpumpen och kylsystemet mot stenar och skräp som är större än 10 mm.
·  Hjälper till att skydda impellern och slitringen mot skador och onödigt slitage.
·  Bidrar även till minskad alganhopning.
·  Rekommenderas om vattenskotern ofta dras upp på stranden eller körs i grunt eller 

strömmande vatten.
·  Räkna med en smärre prestandaförsämring.
GTI, GTS och WAKE (2011-2019)
271001948

På sidan 57 finns fler prestandadelar

Prestandatillbehör 
som ger SPARK en 
extra dimension

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

13

T
il

lb
eh

ör
 /

 

Prestandatillbehör



Främre ersättningsstänkavvisare
·  Krävs vid installation av BRP:s portabla ljudsystem (295100866) på SPARK 

med iBR och komfortpaket (2018 och tidigare).
·  Krävs också när Främre förvaringssats (295100864) eller Kit för främre 

stänkavvisare (295100865) är installerade på vattenskotern.
·  Ingår på 2019-modeller utrustade med samma funktion.
295100870

BRP:s portabla ljudsystem
·  50 watts ljudsystem med Bluetooth†-anslutning.
·  Helt vattentåligt och portabelt, kan användas på och utanför vattenskotern.
·  Frontmonterat och riktat mot föraren för maximal klarhet i ljudet.
·  Kontrollpanel för ljudvolym och låtval på högtalaren.
·  Ett laddningsbart litiumbatteri ger 24 timmars* användning.
·  Stödkonsol med snabbfäste krävs (295100913).
·  Främre ersättningsstänkavvisare (295100870) krävs vid installation av 

ljudsystemet på modeller med iBR och komfortpaket (2018 och tidigare) 
eller när Främre förvaringssats (295100864) eller Kit för främre stänkavvisare 
(295100865) är installerade.

·  Eftermonteringssats för justerbar styrhöjare (295100702) krävs för installation 
på SPARK (2016 och tidigare).

SPARK
295100867

BRP-ljudsystem
·  Helt integrerat ljudsystem med Bluetooth-anslutning.
·  Helt dränkbart.
·  Två kraftfulla 50-watthögtalare 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.
·  Kräver kablage (278003684) för installation med Garmin 

Echomap Plus 62cv ekolod.
RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO 
(2018 och senare), FISH PRO
295100711

Nyhet  GTI, GTI SE, GTR och 
WAKE 170 (2020)
295100839

Stödkonsol för BRP:s portabla ljudsystem
·  Krävs för att installera BRP:s portabla ljudsystem (295100866).
SPARK
295100913

*Enligt interna BRP-tester vid cirka 50 % volym. Batteriets drifttid kan variera beroende på användningsförhållanden, inklusive bland annat temperatur.

Din musik överallt
Lyssna på din 
musik i och på 
vattnet eller 
på land med 
detta portabla, 
borttagbara och 
helt dränkbara 
ljudsystem.

295100711
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Har förinställda lägen för snabbinställning av 
vattenskoterns trimvinkel. Trimjustering uppåt ger 
mindre vattenstänk vilket hjälper vid bogsering. 
Trimjustering nedåt gör att du kan köra mer aggressivt 
och samtidigt köra som limmad vid vattenytan.

Sekundärt batterikablage
·  Gör det möjligt att lägga till en andra enhet till konfigurationer med 

två batterier.
·  Ger dig den extra kraft som behövs för att driva elektriska 

komponenter såsom BRP-ljudsystemet eller Garmin Echomap Plus 
62 cv ekolod under längre perioder.

·  Satsen omfattar nödvändiga kablar och batterihållare.
·  Extrabatteri säljs separat (410301203).
RXT, RXT-X, GTX och WAKE PRO 
(2018 och senare), FISH PRO
295100792

Nyhet  GTI, GTI SE, GTR och 
WAKE 170 (2020)
(Illustration saknas)
295100859

USB-port
·  För laddning av elektronisk 

utrustning, till exempel telefon  
och kamera.

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

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2018 
och senare), GTI, GTI SE, GTR och 
WAKE 170 (2020)
295100710

Inkluderar givare för Garmin 
CHIRP† traditionellt ekolod.
RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO och 
FISH PRO (2019 och senare*)
295100801

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2019 
och senare*), GTI, GTI SE, GTR och 
WAKE 170 (2020)
295100921

Givare ingår ej.  Erbjuder 
endast GPS-funktioner. 
RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2019 
och senare*), GTI, GTI SE, GTR och 
WAKE 170 (2020) 
295100871

Variabelt trimsystem med utökat 
inställningsområde (VTS)
·  Detta tillbehör som är exklusivt för Sea-Doo, gör att du kan höja 

skoterns nos högre, eller begrava den djupare i vattnet.
·  VTS-systemet med utökat inställningsområde dubblerar 

justeringsområdet jämfört med våra ordinarie variabla trimsystem.
·  Du kan göra ögonblicklig finjustering av trimvinkeln under körning 

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

monteringsdetaljer.
·  Standard på SPARK TRIXX.
SPARK med iBR (2017 och senare – hela linjen), 
(2016 och tidigare – ordinarie linje)
295100704

Garmin ECHOMAP Plus 62cv-ekolod
·  Ger användarna tillgång till högklassiga navigeringskartor och ekolodsteknik.
·  Tydlig 6-tums (15,2 cm) skärm med god synbarhet i solljus.
·  Inkluderar grundläggande världskartor.
·  Använd inbyggd Wi-Fi† för att ansluta till den kostnadsfria appen 

ActiveCaptain† för åtkomst till OneChart†, smarta aviseringar, Garmin 
Quickdraw† Community-data med mera.

·  Dela vägpunkter och rutter med andra ECHOMAP- eller STRIKER†-enheter.
·  Kräver kablage (278003684) för installation med BRP-ljudsystem.
·  Standard på FISH PRO-modeller.

* För 2018 års modeller, kontakta din certifierade BRP-återförsäljare för att bekräfta kompatibiliteten.
Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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El och elektronik



  

CTEK BRP 5.0-laddare
860200997

SPARK utan iBR* 
2016 och tidigare: 278003491, 295100702 
2017 och senare: 278003491

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

*Intelligent broms- och backsystem (iBR).

Artikelnummer som också krävs för installation:

RF D.E.S.S.TM-nyckel
·  Stöldskyddssystem för marin miljö.
·  Tack vare nyckel med digitalt kodat 

säkerhetssystem (D.E.S.S.) och kulledskonstruktion 
startar du alltid smidigt och snabbt.

·  En radiofrekvenskrets inuti nyckeln kommunicerar 
trådlöst med skotern och 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 separat.

SPARK
295100712

Skid- och X-paketmodul
(Illustration saknas)
·  En modul med både skid-och 

X-paketfunktioner:
-  Aktiverar skidläge: flera olika förinställda 

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

-  Aktiverar X-paketfunktioner på mätare: 
genomsnitts- och topphastighets-/RPM-
visning frigör startlägeskontroll och hela 
VTS-området (50 % större område).

·  Användarvänligt gränssnitt på mätaren.
·  Enkel anslutning.
·  Inklusive monteringsdetaljer som behövs för 

installation.
RXT, RXT-X, GTX och WAKE PRO (2018 och 
senare), FISH PRO
295100857

X-paketmodul
(Illustration saknas)
·  Aktiverar X-paketfunktioner på mätare:  

varvtimer, bränsletid och körsträcka till tom 
tank, genomsnitts- och topphastighets-/
RPM-visning samt motortemperatur.

·  Användarvänligt gränssnitt på mätaren.
·  Enkel anslutning.
·  Inklusive monteringsdetaljer som behövs för 

installation.
Obs: Kablage (278002569) och 3 A  säkring 
(710001008) krävs för installation på 2011 till 
2017 års modeller.
GTI, GTS, GTR och WAKE 155 (2017 och 
senare), GTX, RXT och WAKE PRO (2018 
och senare)
295100757

12 V-uttag med monteringsdetaljer
·  Detta 12 V-uttag kan användas för laddning av mobiltelefon eller GPS.
·  Med vattentätt lock som förhindrar att vatten tränger in.
GTX och RXT utan 
fjädring (2015 och tidi-
gare), WAKE PRO (2015 
och tidigare)
295100612

GTX och RXT utan 
fjädring och WAKE PRO 
(2016-2017)
295100675

SPARK, GTI, GTS, GTR, 
WAKE 155 och RXP-X
295100577

Vattenskidmodul
(Illustration saknas)
·  Aktiverar skidläge.
·  Med flera olika förinställda 

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

·  Användarvänligt gränssnitt på mätaren.
·  Enkel anslutning.
·  Inklusive monteringsdetaljer som behövs för 

installation.
Obs: Kablage (278002569) och 3 A säkring 
(710001008) krävs för installation på 2011 till 
2017 års modeller.
GTI, GTS och GTR (2017 och senare), GTX, 
RXT och RXT-X (2018 och senare)
295100756

Learning key-lina
·  Minskar skoterns hastighet 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

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

Batteriladdare/underhållsladdare
·  Helautomatisk 3 A batteriladdare/

underhållsladdare.
·  Håller blysyrabatterier uppladdade 

under förvaring.
·  Laddar och underhållsladdar 

småbatterier.
·  Mikroprocessorstyrd flerstegsladdning 

för ökad exakthet, säkerhet och 
batterilivslängd.

·  Automatisk spänningsdetektering.
·  Automatisk detektering av 6 eller 

12 V-batterier.
·  Flytläge för automatiskt bibehållande 

av optimal batteriladdning.
·  Polaritetsskydd hjälper till att skydda 

batteri och laddare från skador.

·  Anslutningsdelar utanför arbetsområdet 
– säkert och praktiskt.

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

laddningsförloppet.
·  Uppfyller de högsta 

branschstandarderna för 
energieffektivitet/miljövänlighet.

·  Innehåll: 3 A batteriladdare, 
klämadapter, DC-adapter, 61 cm 
säkrat och väderskyddat kablage, 
bruksanvisning.

·  USA-kontakt (110 V)

715005061
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Modeller med Polytec-skrov
295100599

Elanslutningssats
(Illustration saknas)
·  Ett mycket praktiskt och säkert sätt att ansluta elektriska tillbehör.
·  Plug-and-play-anslutning.
·  Krävs för installation av djupmätare på specifika modeller (se 

tabellen Djupmätare).

Modell År 295100324 295100332 295100679 295100927 295100872

SPARK 2014 och senare* •
GTI/GTS 2008-2010 •
GTI/GTS (900 HO) 
(PolytecTM-skrov) 2017-2019 •

GTI/GTR/GTR-X 
(skrov i glasfiber)

2011-2017 •
2018-2019 •

GTI (Polytec-skrov) 2019** •
WAKE 2011-2017 •

2018-2019** •
GTI/GTI SE/GTR/
WAKE 170 2020 •

GTX 4-TEC-motor (2009 och tidiga-
re, utom 2002) •

2010 •
2011-2017 •
2018 och senare •

GTX iS/S/aS 2010 och tidigare •
2011-2017 •

GTX Ltd 2011-2017 •
2018 och senare •

RXT/RXT-X 4-TEC-motor (2009 och tidiga-
re, utom 2002) •

2010 •
2011-2017 •
2018 och senare •

RXT iS/RXT-X aS 2011-2016 •
RXP/RXP-X 2012-2017 •

2018 och senare •
WAKE PRO 2010 och tidigare •

2011-2017 •
2018 och senare •

* Elanslutningssats (295100599) krävs för installation.  
** Monteringsfäste (278002495) krävs för installation.

·  Visar vattendjupet under skrovet.
·  Plug-and-play-anslutning.
·  Standard på GTX Ltd-modellerna.

Modell År 295100497 295100634 295100678 295100681 295100739

SPARK 2014 och senare •

GTI/GTI SE/  
GTS/GTR  
(skrov i glasfiber)

2011-2019 •

GTI/GTS  
(Polytec-skrov) 2011-2019 •

WAKE 2011-2017* •

2018-2019 •

GTI/GTR/WAKE 2020 •

FISH PRO 2019 och senare •

GTX 2010-2015** •

2015** •

2016-2017 •

2018 och senare •

RXT/RXT-X 2010-2015** •

2015** •

2016-2017 •

2018 och senare •

RXP-X 2012-2015** •

2015** och senare •

WAKE PRO 2010-2015** •

2015** •

2016-2017 •

2018 och senare •

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

Djup-
mätare

·  Håller motorutrymmet torrt.
·  Inkluderar länspump, monteringsfäste, pumpfäste, slang 

samt nödvändiga monteringsdetaljer.
Läns-
pumpkit
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Gör längre 
turer 
bekvämare än 
någonsin

295100810

295100875

Sidoskydd
·  Detta sexdelade gummiskydd är 

konstruerat speciellt för 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.

SPARK
295100575

Ergolock-knäskydd
·  Stöd knäna på en bekväm dyna.
·  Ger stöd för benen på Ergolock-systemet.
·  Kan kombineras med golvkilar för bättre balans.
RXT, RXT-X, GTX och 
WAKE PRO (2018 och 
senare), FISH PRO
295100744 · Silver 
295100804 · Svart

Nyhet  SPARK
295100810   (Svart)

Golvkilar
·  Utökade vinklade kilar för fotutrymmet, 

utvecklade för avancerad körning, ser till att 
förare och passagerare åker bekvämt och säkert 
med fötterna på rätt plats.

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

RXT, RXT-X, GTX och 
WAKE PRO (2018 och 
senare)
295100745

Nyhet  SPARK
295100875

Vinklade fotstöd längs reling
·  120 cm långa vinklade fotstöd med integrerade 

mattor, monterade på fotbrunnens övre ytterkant på 
vattenskoterns båda sidor.

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

·  Skyddar lacken på 
fotbrunnskanterna mot repor 
vid fiske.

·  Standard på FISH PRO-modeller i 
Mango Orange-version.

RXT, RXT-X, GTX och WAKE PRO 
(2018 och senare), FISH PRO
295100793   (Svart)
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 Passar 
vattenskotrar 

i alla 
färgsättningar

2-sits 3-sits

Fiskesäte
·  Utformat för enkel förflyttning från förarplatsen till 

passagerarplatsen för fiske.
·  Optimerat för att fiska sittande i sidled och erbjuder 

ökad stabilitet när det kombineras med de vinklade 
fotstöden (295100793).

RXT, RXT-X, GTX och WAKE PRO (2018 och senare)
295100882

Nyhet

SPARK-panelsats
·  Färgade paneler som gör det möjligt att byta färg på SPARK-

vattenskotern.
·  Satsen innehåller: 3 paneler, SPARK-dekaler, BRP-logotyp och 

nödvändiga monteringsdetaljer.
SPARK

 295100627 · Blueberry  
 295100628 · Key Lime  
 295100674 · Chili Pepper  

 295100613 · Bubble Gum  
 295100615 · Orange Crush  
 295100617 · Pineapple

Komfortsäte
·  Specialdesignat säte för ökad komfort under långa turer.
·  Större sittyta för bättre viktfördelning och stabilitet i hård sjö.
·  Konstruerad med mjukt skummaterial.
·  Ersätter standardsätet.
SPARK 2up
295100893

SPARK 3up
295100894

Speglar
·  Hållbar och robust konstruktion för att tåla 

tuffa körförhållanden.
·  Perfekt integrerade i skotern.
·  Konvext glas för ett brett synfält.
·  Säljs parvis.
SPARK
295100881

Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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Skrovtillbehör



295100550 295100729

Sea-Doo Speed Tie för dockning
(Illustration saknas)
·  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 1,7 m 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.

·  För och akter på SPARK-modellerna erbjuder en trygg montering på 
optimal plats.

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

·  Monteringssats för fendrar med snabbfäste (295100550 eller 
295100729) krävs vid montering på andra modeller än SPARK.

·  Patentsökt.
·  Säljs parvis.
Passar alla vattenskotrar utom GTI, GTI SE, GTR 
och WAKE PRO (2020)
295100418

Sea-Doo Speed Tie
·  Fullt integrerat förtöjningssystem 

som erbjuder det absolut bästa när 
det gäller bekväm, snabb och säker 
förtöjning.

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

·  Inkluderar 1,7 m lina, och spärras vid 
önskad längd.

·  Standardutrustning på GTX Ltd-
modellerna (2017 och tidigare).

·  Säljs parvis.

Monteringssats för fendrar med snabbfäste
·  Är det snabbaste och enklaste sättet att montera skyddande fendrar 

på vattenskotern.
·  Krävs inte för SPARK-modeller.
Alla vattenskotrar med iBR 
utom RXP-X, GTI, WAKE, GTR 
och GTS (2011-2019), GTX, RXT, 
RXT-X, WAKE PRO (2008-2017)
295100550

RXT, RXT-X, GTX och WAKE PRO 
(2018 och senare), FISH PRO
295100729

SPARK
295100496

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

GTR (2012-2019), GTI, GTI SE och 
GTS (2011-2019), GTX utan fjädring (2010-2017), 
WAKE PRO (2017 och tidigare), RXT och RXT-X 
utan fjädring (2010-2017), 
WAKE 155 (2010-2019)
295100680

Snabb och säker
Säkra vattenskotern mellan 
turerna med Sea-Doo-fendrar 
med snabbfäste och Speed Tie 
förtöjningssystem.
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Förenkla med ett superpraktiskt 
sandsäcksankare.  Bara att 
fylla, stanna och släppa!

Ihopfällbart ankare
·  1,6 kg hopfällbart ankare med skyddsöverdrag.
·  Perfekt för tillfällig förtöjning av vattenskotrar och småbåtar, i 

lera, sand, grus och sten.
·  Inkluderar 7,62 m lina i marinkvalitet med integrerad boj, 

kraftig fästhake av rostfritt stål och nylonfodral.
·  Tillräckligt kompakt för att rymmas i vattenskoterns 

förvaringsfack.
295100750

Sandsäcksankare
·  Tillverkat av gul Solution Dye-infärgad, 600 denier 

polyester och rymmer ca 20 kg.
·  Mått: 40 cm x 22,9 cm.
·  4,9 m x 1,3 cm nylonrem.
·  Plastkrok och gjutet flöte.
295100661

Ankare
·  5 kg-ankare i harpunmodell med släpring ger ett säkert 

grepp.
295100046

Förtöjningslina
·  Förtöj vattenskotern med denna 

flytande, töjbara Sea-Doo-nylonlina.
·  Ger säker förtöjning av vattenskotern.
·  En per sats.
295100851

Manuell backningssats
·  Denna sats som enkelt monteras på SPARK underlättar 

mycket vid dockningsmanövrer och lastning på släp.
·  Med reglaget på vänster sida aktiverar du enkelt 

backläget, istället för att tvingas göra vågade eller farliga 
undanmanövrer.

SPARK utan iBR
295100596

Fender
·  Stark, tillförlitlig och formstabil med 

vinylventil för snabb, flexibel justering av 
fastheten.

·  En 40,64 cm fender och ett rep per sats.
295100877

Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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Brandsläckare
·  Ett måste i alla 

vattenskotrar.
·  Utformad för att passa i 

alla brandsläckarhållare.
·  Lämplig för brand i 

fett, olja och elektrisk 
utrustning.

·  Godkänd av amerikanska 
och kanadensiska 
kusträddningen.

·  Inte EU-godkänd
295100833   Vit

Tomt ark för dekal eller skylt
(Illustration saknas)
·  Montera detta självhäftande ark på skotern och 

applicera egna dekaler, etiketter eller skyltar.
295100654   Vit

Registreringsdekalsats
(Illustration saknas)
·  UV-resistent registreringsdekalsats.
·  Monteras enkelt utan risk för skador med ett lim som 

fäster på alla ytor, inklusive SPARK.
·  Med två kontrasterande färger och mått som uppfyller 

gällande bestämmelser.
Alla vattenskotrar
7,6 cm 
295100570 · Svart 
295100578 · Ljusgrå

10,2 cm 
·  Uppfyller internationella 

regelverk.
295100631   (Svart)

Säkerhetsutrustning
·  Denna sats innehåller all nödvändig utrustning för 

vattenskotern.
·  15 m flytande kastlina, öskar, visselpipa och 

vattentät ficklampa.
295100330

Visselpipa
·  Visselpipa (utan ärta).
·  Avger ett mycket högt 

och genomträngande 
ljud som kan höras på 
långt avstånd.

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

295500554

LinQ-bränsledunk
·  Design som gör den lätt att hälla ur.
·  15 liters volym.
·  En vattentät LinQ-väska (715002875) kan 

placeras ovanpå dunken för mer förvaring.
·  Korrosionsbeständig för användning i 

saltvattenmiljö.
·  LinQ basmonteringssats krävs för att installera 

LinQ-tillbehör om den inte ingår som standard på 
vattenskotern. 

Obs: Bränsledunkar kan inte staplas ovanpå 
varandra.
Modeller med LinQ bassats
295100752

Ersättningslock och pip 
för LinQ-bränsledunk
(Illustration saknas)
860202130

Ersättningsgummilock 
för LinQ-bränsledunk
(Illustration saknas)
295100791
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Oumbärliga tillbehör



Kapell

Våtdräkter  
och 

solskyddskläder

Docknings-
tillbehör

LinQ-tillbehör

Kontroll och grepp

Väskor och 
förvaring

Utforska hela Sea-Doo-utbudet och 
oumbärliga tillbehör för perfekta 
dagar på vattnet. 

Besök brppac.com.
Flytvästar

Utforska livet 
med Sea-Doo 
online



1  Gulmarkerade isättningspunkter.

2  Blixtlåsförsedda öppningar för enkel åtkomst till förtöjningsbyglar.

3  Blixtlåsförsedd öppning för enkel åtkomst till handskfack,  
främre förvaring och bränslepåfyllning.

4  Blixtlåsförsedd öppning för LinQ-tillbehör på  
bakre däck med kapellet på plats.

5  Patenterat ventilationssystem för transport på släp.

6   Sidohakar som håller kapellet på plats under  
transport på släp.

7  Blixtlåsförsedd öppning tillåter användning av  
fästremmar för att säkra vattenskotern med kapell  
på släpet.

  Väderbeständigt kapell skyddar skotern 
under förvaring och släptransport.

  Tillverkat i kraftig UV-beständig och 
Solution Dye-infärgad polyester.

  Mjukt inlägg skyddar panelerna mot 
repor.

  Områden där större slitage förekommer 
är förstärkta med dubbla lager.

  Passar din vattenskoter perfekt, med 
eller utan installerade Sea-Doo-tillbehör.

  Standard med GTX Ltd-modellerna.

Sea-Doo kapell
NYCKELFUNKTIONER

1

2

5

6
67

4

3

Ett kapell hjälper till att skydda din 
Sea-Doo-vattenskoter mot vädrets 
makter och behålla dess finish.

Välj kapell 
med perfekt 
passform för din 
vattenskoter

Egenskaperna kan variera beroende på vattenskotermodellen.
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Kapell



295100754 295100407

Passar
Öppning för LinQ-

tillbehör

Enkel åtkomst 
till tanklock och 

förvaringsutrymme

Praktiska öppningar för 
enkel åtkomst till Speed 
Tie-förtöjningssystemet Färger Sku Pris

GTX, RXT-modeller  
med fjädring

GTX S, GTX Ltd S (2012-2017) •
Svart/Ljusgrå

295100718  
RXT iS, GTX iS, GTX Ltd iS (2009-2016) • 280000460  
RXT-X aS (2011-2016) 280000586  

GTX-, RXT-, WAKE PRO-, 
FISH PRO-modeller utan 
fjädring

RXT, RXT-X, GTX och WAKE PRO (2018 och senare) • • Svart 295100874  
GTX S, GTX Ltd, RXT, RXT-X (2010-2017) • Svart/Ljusgrå 295100719  
WAKE PRO (2010-2017) Svart 295100720  
FISH PRO • • Svart 295100873  

RXP-X-, GTR-X-modeller
RXP-X (2012 och senare) •

Svart/Ljusgrå 295100721  
GTR-X (2017-2019) •

GTS-, GTI-, GTR-,  
WAKE-modeller

GTS, GTI, GTI SE, GTI Ltd (2011-2019) •
Svart/Ljusgrå

295100722  
GTR (2012-2019) • 295100723  
WAKE (2011-2019) • Svart 295100724  
GTI, GTI SE, GTR och WAKE 170 (2020) • • Svart 295100815  

SPARK-modeller

SPARK 2up (kompatibel med justerbar styrhöjare, stödkonsol  
för BRP:s portabla ljudsystem och LinQ-tillbehör) • • •

Svart
295100912  

SPARK 3up (kompatibel med justerbar styrhöjare, stödkonsol  
för BRP:s portabla ljudsystem och LinQ-tillbehör) • • • 295100789  

Obs: Fråga återförsäljaren angående tidigare modellår.

Reservkrokar för kapell
Alla modeller 
(2017 och senare)
295100754

Alla modeller 
(2016 och tidigare)
295100407

280000460, 295100718, 295100719

295100722 295100720 295100912, 295100789

295100815

295100724295100873

Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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Du kan se våra Sea-Doo-släp hos närmaste återförsäljare!

Sea-Doo-släp
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Mjuk design som skyddar både användaren och 
vattenskotern, utan några vassa kanter som kan 

skada huden eller vattenskoterns botten. 

 •  Smart, patenterad Click & Go-låsmekanism för Spark.
 •  Inga spännband krävs för att hålla vattenskotern på plats.
 •  Optimerad för alla Spark-modeller (1+1 och 1+2), ingen justering av stöd eller 

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

Nyckelfunktioner

Click & Go-släp



Sea-Doo-släp
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Sea-Doo Spark Click & Go-släp
 •  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 spännband
 •  Säker konstruktion
 •  Mjuk utformning som skyddar vattenskotern och användaren

Totallängd 390 cm
Totalbredd 160 cm
Totalvikt
(gör att släpet kan dras även av en liten bil) 400 kg

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

En
kl

a 
sl

äp



Omdesignat 
gummistopp för 
vattenskotern

Sea-Doo-släp
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Sea-Doo-släp Big One

Sea-Doo-släp Big Two

 •  Inget behov av separata stöd
 •  Lättanvänd
 •  Fastspänning med spännband
 •  Säker och mjuk utformning som skyddar vattenskotern och användaren
 •  Löstagbart belysningsfäste   
 •  Uppfällbart belysningsfäste

 •  Inget behov av separata stöd
 •  Lättanvänd
 •  Fastspänning med spännband
 •  Säker och mjuk utformning som skyddar vattenskotern 

och användaren
 •  Uppfällbart belysningsfäste

Totallängd 447 cm
Totalbredd 160 cm
Totalvikt 600 kg

Totallängd 515 cm
Totalbredd 245 cm
Totalvikt 1 200 kg

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

För alla Sea-Doo vattenskotermodeller
619590586 (med broms)

En
kl

a 
sl

äp
D

ub
bl

a 
sl

äp

Rullsats till Big One
(Illustration saknas) 

619590397



Sea-Doo-släptillbehör
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Spännrem
·  Konstruerad speciellt för fastspänning av en vattenskoter på 

ett släp.
·  Specialanpassat system med fyra krokar som är idealiskt för 

snabb montering och demontering utan att remmen behöver 
lossas från spärrmekanismen.

·  Påkostad spärrmekanism med lätt och smidig åtdragning  
av remmen.

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

·  Säljs styckvis.
Alla vattenskotrar (utom Sea-Doo SPARK)
295100389

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

Can-Am-logotyper.

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

Alla vattenskotrar
860200447

Bolt-On† lastspännare med spärrmekanism
·  Perfekt för transport av vattenskotern eller säkring av  

annan last.
·  Enkel montering på alla plana ytor (till exempel lastflak).
·  2,5 cm x 1,83 m-rem med kraftiga sömmar. 226 kg 

belastningsgräns och 680 kg brotthållfasthet.

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

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

·  Säljs parvis.
Alla vattenskotrar
295100737

Enkelt Dubbelt
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Stabil förankring · · ·

Inget behov av separata stöd · · ·

Lättanvänd · · ·

Smart, patenterad  
Click & Go-låsmekanism

·

Ljusramp med gångjärn skyddar 
belysningen vid sjösättning och lossning

·

Inget behov av spännband ·

Säker konstruktion · · ·

Mjuk utformning som skyddar  
vattenskotern och användaren

· · ·

Fastspänning med spännband · ·

Löstagbart belysningsfäste ·

Uppfällbart belysningsfäste · ·

Släp – 
nyckelfunktioner 



Flytvästar

Oavsett körstil är du trygg med Sea-Doo.  Välj bland tre 
kategorier av flytvästar för att matcha dina behov:  den 
ultimata, den sportiga eller den allsidiga.

S. 30

Innovativ Sea-Doo förarutrustning är det perfekta 
sättet att ta livet med Sea-Doo bortom alla gränser 
och leva för de dagar som du tillbringar på vattnet.

Funktionell.  
Bekväm.  
Snygg.

Sea-Doo förarutrustning



Förardräkt

Vindtät, vattenresistent 
och snabbtorkande – vår 
förardräkt är mångsidig för 
att passa alla situationer.

S. 36 

Väskor

Perfekta att hålla ordning 
på saker ombord, torrt och 
praktiskt.

S. 43

Våtdräkter och solskyddskläder

Håller dig varm och bekväm vart du än beger dig. 
Våtdräkter, solskyddskläder och neoprenshorts är 
oumbärliga för att maxa din tid på sjön.

S. 37

Glasögon

Ljus kommer in, vatten 
stannar utanför.  
Att ha kul borde alltid 
vara så enkelt.

S. 40

Skor

Skyddar när du är på 
sjön, bekväma på land.

S. 41

Handskar

För god rörlighet och ett 
fast grepp om allt det 
roliga du kan ha.

S. 42

Sportkläder

Se till att varje ögonblick ser lika bra ut som du känner dig.

S. 44

Nät upptill och 
perforerade 
innersulor 
för snabb 

vattendränering
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Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.

PVC-fri och hållbar. Känns 
lätt även när den är våt 
och ger god ventilation: 
ju bekvämare den känns, 
desto bättre och längre 
kan du köra.

Den  
ultimata
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Baksida

TITTA PÅ VIDEON
sea-doo.com

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)

Airflow-flytväst
TEKNISKA EGENSKAPER

  Extra kraftigt neoprenyttertyg.
 Bekväm passform.
 YKK†-blixtlås framtill.
  Mjuk, lätt och slitstark insida 
tillverkad av miljövänlig 100 % PVC-
fri Biofoam.
  Sidopartier i stretchfodertyg ger 
ökad komfort.
  Rymligt skurna ärmhål för god 
körkomfort.
  Ring längst upp på ryggen för 
fastsättning av glasögon.
  D-ring för fastsättning av nycklar.

Extra 
ventilation

Lätt även i 
vått tillstånd

FormskurenSnabbtorkandeCE-godkänd

LUFTFLÖDESSYSTEM 
 Formad invändigt med EVA-
material så att flytvästens 
yta inte ligger an mot huden.

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

God 
rörlighet

NÄTPARTIER 
Dränerar bort vatten så att västen 

torkar snabbt och kroppsvärmen 
regleras för ökad komfort.
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Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.

Matchar en aktiv körstil 
och klarar hård daglig 
användning – hela dagen. 
God passform och komfort 
som intuitivt följer kroppens 
rörelser, och samtidigt 
rymlig där det behövs så att 
dina rörelser inte hindras.

Den 
sportiga
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TITTA PÅ VIDEON
sea-doo.com

Freedom-flytväst, herr 
286761 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
286763 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL   
Röd (30), Gul (10)

Nyhet

Freedom-flytväst, dam
286764 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
286766 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Aqua (76)

Nyhet

Force Pullover-flytväst 
·  Extra kraftigt neoprenyttertyg.
·  Mjuka PVC-skuminlägg.
·  Anatomiskt korrekt skärning med stora ärmhål  

och strategiskt placerade nätdräneringspartier  
för körkomfort.

·  YKK-blixtlås i sidan.
·  Ring längst upp på ryggen för fastsättning av glasögon.
·  D-ring för fastsättning av nycklar.
286758 (US) · XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL  
286760 (EU) · S, M, L, XL, 2XL  
Svart (90)

Nyhet

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

Varm mot 
huden

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

CE-godkänd

God 
rörlighet

FormskurenCE-godkänd Snabbtorkande Lätt även i 
vått tillstånd

  Extra kraftigt 
neoprenyttertyg.
  Kombination av PVC- och 
polyetylenskuminlägg.
  Bekväm passform.
  YKK-blixtlås framtill.
   Ring längst upp på ryggen 
för fastsättning  
av glasögon.
  D-ring för fastsättning  
av nycklar.

  Segment fram och bak ger ökad komfort 
och rörelsefrihet.
  Sidopartier i stretchfodertyg ger ökad 
komfort.
  Rymligt skurna ärmhål för god 
körkomfort.

God 
rörlighet

Formskuren

Freedom-flytväst
TEKNISKA EGENSKAPER

Baksida
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Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.

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. 

Den  
allsidiga
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Junior

TITTA PÅ VIDEON
sea-doo.com/videos

Motion-flytväst, dam
286770 (US) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
286772 (EU) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Grå (09), Orange (12), Svart (90)

Nyhet

Motion-flytväst, herr
286767 (US) · M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
286769 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL   
Gul (10), Röd (30), Grön (70), Blå (80)

Nyhet

Navigator-flytväst
·  Prisvärd unisex-flytväst. 
· Extra kraftigt polyesteryttertyg.
·  Justerbar i två storlekar så den kan  

delas av flera.
·  Polyetylenskuminlägg.
·  Rymligt skurna ärmhål för god körkomfort.

·  Ring längst upp på ryggen för  
fastsättning av glasögon.

·  D-ring för fastsättning av  
nycklar.

·  CE-godkänd.

286773 (US) · XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/6XL   
286775 (EU) · XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL   
Orange (12), Svart (90)

Nyhet

Sandsea-flytväst för barn
· Extra kraftigt polyesteryttertyg.
·  Polyetylenskuminlägg.
·  Rymligt skurna ärmhål för god komfort. 
·  S-storlek är försedd med godkänd kudde. 

Certifierad för båtanvändning, inte 
särskilt för vattenskoter.

·  CE EN395-standard
· Barnstorlekar med kudde
· Orange och Gul enda godkända färgerna
· CE-godkänd.

286779 (US) · S (0-30 lb), M (30-50 lb), L (50-90 lb)  
286781 (EU) · S (10-15 kg), M (15-20 kg), L (30-40 kg)   
Orange (12)

Nyhet

Jr. Motion-flytväst
· Extra kraftigt polyesteryttertyg.
·  Polyetylenskuminlägg.
·  Rymligt skurna ärmhål för god 

komfort.
· CE-godkänd.
286776 (US)· L (50-90 lb)  
286778 (EU) · L (30-40 kg) 
Orange (12)

Nyhet

S (0-30 lb) M (30-50 lb) L (50-90 lb)

Motion-flytväst
TEKNISKA EGENSKAPER

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

Låg 
vattenabsorption

  Justerbar storlek.
  Rymligt skurna ärmhål för god 
körkomfort.
  D-ring för fastsättning av 
nycklar.

Lätt Mest prisvärdCE-godkänd

Ring längst upp på 
ryggen för fastsättning 
av glasögon.
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Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.

Airflow Freedom Force Motion Navigator Jr. Motion Sandsea för barn

Herr · 285870 (US), 285872 (EU)
Dam · 285873 (US), 285875 (EU)

Herr · 286761 (US), 286763 (EU)
Dam · 286764 (US), 286766 (EU)

286758 (US), 286760 (EU)
Herr · 286767 (US), 286769 (EU)
Dam · 286770 (US), 286772 (EU)

286773 (US), 286775 (EU) 286776 (US), 286778 (EU) (US) 286779, 286781 (EU)

Svart (90)
Herr · Röd (30), Gul (10)
Dam · Aqua (76)

Svart (90)
Herr · Gul (10), Röd (30), Grön (70), Blå (80)
Dam · Grå (09), Orange (12), Svart (90)

Orange (12), Svart (90) Orange (12) Orange (12)

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

(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

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

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

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

(US) L (50-90 lb)   
(EU) L (30-40 kg)

(US) S (0-30 lb), M (30-50 lb), L (50-90 lb)  
(EU) S (10-15 kg), M (15-20 kg), L (30-40 kg)

Hitta din perfekta flytväst
Välj bland tre kategorier av flytvästar för att matcha dina behov.

DEN ULTIMATA
Fantastisk prestanda i ett ultralätt paket.

DEN SPORTIGA
Bekväm vid aktiv körning.
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Airflow Freedom Force Motion Navigator Jr. Motion Sandsea för barn

Herr · 285870 (US), 285872 (EU)
Dam · 285873 (US), 285875 (EU)

Herr · 286761 (US), 286763 (EU)
Dam · 286764 (US), 286766 (EU)

286758 (US), 286760 (EU)
Herr · 286767 (US), 286769 (EU)
Dam · 286770 (US), 286772 (EU)

286773 (US), 286775 (EU) 286776 (US), 286778 (EU) (US) 286779, 286781 (EU)

Svart (90)
Herr · Röd (30), Gul (10)
Dam · Aqua (76)

Svart (90)
Herr · Gul (10), Röd (30), Grön (70), Blå (80)
Dam · Grå (09), Orange (12), Svart (90)

Orange (12), Svart (90) Orange (12) Orange (12)

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

(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

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

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

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

(US) L (50-90 lb)   
(EU) L (30-40 kg)

(US) S (0-30 lb), M (30-50 lb), L (50-90 lb)  
(EU) S (10-15 kg), M (15-20 kg), L (30-40 kg)

DEN ALLSIDIGA
En fantastisk och prisvärd allt-i-allo.
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Element förarjacka,  
herr
440799 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Svart (90)

Element förarbyxor, 
herr
441699 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Svart (90)

Element förarbyxor, 
dam
441622 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Svart (90)

Element förarjacka, 
dam
440798 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Svart (90)

Funktion 
och  
komfort

Element förarjacka 
 100 % polyester.
  Lätt och mjuk ergonomisk ytdesign för ökad komfort.
  Avsedd att bäras under flytvästen.
  Formsydd så att den håller tätt mot vinden och håller 
kvar värmen.
  En innerficka.
  Två ytterfickor.
  Mjukt nät på insidan ger extra komfort.
  Velcro†-kardborrejustering vid handleden.

Element förarbyxor
  100 % polyester.
  Borstad termofleece på insidan.
  Supratex vid säte och knän ger ökad 
komfort och hållbarhet.
  Komfortabel linning med spänne.
  Två ytterfickor med blixtlås.
  Blixtlås på benens sidor ger åtsmitande 
vrister vid körning.

Förläng både 
säsongen och 
dagarna med dessa 
vindtäta, vattentäta, 
välventilerade och 
snabbtorkande 
jackor och byxor.  
Lika snygga på 
vattenskotern som i 
klubbhuset.

Element förarjackor och -byxor
TEKNISKA EGENSKAPER
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Stil och 
värme

Montego-byxor, herr
286724 · S, M, L, XL, 2XL  
Svart (90)

Montego-byxor, dam
286726 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Svart (90)

Montego-jacka, herr
286725 · S, M, L, XL, 2XL  
Röd (30)

Montego-jacka, dam
286727 · XS, S, M, L, XL, 2XL   
Aqua (76)

Håller dig varm 
och bekväm vart 
du än beger dig.

 3 mm neopren.
 Atletisk passform.
  Superstretchmaterial för ökad rörlighet.
  Täckstygn för att förhindra skav.

Montego-jacka
  Sea-Doo-tryck fram och bak. 

Montego-byxor
  Supratex vid säte och knän ger ökad 
komfort och hållbarhet.
  Smickrande design med hög midja 
(dam).
  Sea-Doo-tryck vid vaden.

Montego jackor och byxor
TEKNISKA EGENSKAPER

Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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Bakre bottenbyggd 
¾ dragkedja för 
enkel på- och 

avtagning.

Förarjacka i neopren, 
herr
·  Jacka i 2 mm neopren för precis 

rätt nivå av värme och skydd.
·  Framfickor med blixtlås.
·  Huva med justerbar 

snörstängning.
·  Justerbar kardborrestängning vid 

handleden.
·  Sea-Doo-tryck framtill och på 

huvan.
286695 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Röd (30)

Neoprenshorts, 
dam
·  2 mm neopren. 
·  Sea-Doo-tryck framtill.
286721 
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Svart (90)

Neoprenshorts, 
herr
·  2 mm neopren. 
286720  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Svart (90)

Långärmad solskyddströja 
i neopren, herr
·  Extra töjbar 2 mm neopren ger  

atletisk passform plus utmärkt 
komfort och rörlighet.

286730 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Röd (30)

Kan bäras 
separat eller över 

en flytväst.

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

Öppen krage för ökad 
rörlighet för halsen.

Escape kort våtdräkt, dam
286723 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Vit (01)

Escape kort våtdräkt, herr
286722 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Röd (30)

Escape kort våtdräkt
TEKNISKA EGENSKAPER

 3 mm neopren.
  Glideskin† vid arm- och bensömmar för 
tätning.

Dragkedja 
baktill.
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Sea-Doo 
termotopp/-byxor
95 % nylon, 5 % spandex 
454216 · S, M, L, XL  
454217 · S, M, L, XL  
Svart (90)

Sea-Doo 
termohuva
90 % neopren, 10 % nylon 
447702 · M, L, XL  
Svart (90)

Sea-Doo termohandskar
90 % neopren, 10 % nylon  
446319 · M, L, XL  
Svart (90)

Sea-Doo torrdräkt
· T-ZIP vattentätt blixtlås framtill (plast) 
· 1 bröstficka – förseglade sömmar 
·  Antihalkmaterial vid stuss och 

friktionstryck 
· Resår bak i midjan 
· Justerbar vid handlederna 
· Justerbar, avtagbar huva 
· Krage och ärmslut i neopren 
· Integrerade stövlar 
·  D-ringstängning i midjan på höger 

 sida 
100 % nylon   
440846 · S, M, L, XL, 2XL  
Gul (10)

 

Sea-Doo kortärmad solskyddströja
 Atletisk passform.
 SPF 50+ UV-skydd i lycra.

Herr
286731  
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Röd (30), Svart (90)

Dam
286732  
S, M, L, XL  
Röd (30), Svart (90)

Långärmad solskyddströja, herr
·  Ledig passform.
·  SPF 50+ UV-skydd i lycra.
454293 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Grå (09), Blå (80)

Nyhet
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Sea-Doo flytande solglasögon
·  Polariserande färgade spegelglas.
·  Luftinsprutade skalmar som är lätta och flyter i vattnet.
·  Justerbar säkerhetsrem.
448622 · En storlek  
Silver (08), Orange (12), Grön (70)

Nyhet

Sea-Doo körglasögon
·  Färgade spegelglas med imskydd.
·  Bågar med indirekt ventilation.
·  Justerbar rem.
·  Rem för fastsättning av glasögon på flytvästen.
·  RX-insats för körglasögon, tillval (448624) (säljs separat).
448623 · En storlek  
Silver (08), Orange (12), Grön (70)

Nyhet

RX-insats för körglasögon
·  Utformade för Sea-Doo körglasögon 

(448623).
·  Tala med din optiker, i de flesta fall kan 

slipade glas monteras enligt dina behov.
448624 · En storlek  
Ofärgade (00)

Nyhet

Glasögon 
som är 
gjorda 
för sjön

Lägg till 
slipade 
glas.
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Sea-Doo Parlee-sandaler
·  Mjuk syntetrem.
·  Bekväm lättviktssula.
·  Halkskyddad yttersula.
444246* · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 · Brun (04)

Nyhet

Sea-Doo neoprenkängor
·  5 mm dubbellimmad, blindsömmad 

neoprenkonstruktion.
·  Korrosionsbeständigt kraftigt blixtlås.
·  Flexibel gummitå och förstärkt hälskydd.
·  Gjuten yttersula med halkfri yta.
·  Halkskyddad innersula.
286702* · 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 · Svart (90)

Sea-Doo Carbon-sandaler
·  Mjuk syntetrem.
·  Bekväm lättviktssula.
·  Halkskyddad yttersula.
444245* · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 · Svart (90)

Nyhet

Sea-Doo vattenskor
·  Amfibieskor med låga skaft 

för skydd på vattnet och en 
löparsko-look på land. 

444242* · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
Charcoal Grey (07)

Nyhet

*Se motsvarande europeiska skostorlekar på s. 47.

Sea-Doo förar- och vattenskor
TEKNISKA EGENSKAPER

 Antimikrobiellt behandlad.
 Mellansulor i lätt EVA-material.

 Skyddande uretangummi runtom.
  Nät upptill och perforerade innersulor 
för snabb vattendränering.
  Yttersulor med halkskydd som inte 
lämnar märken.

Sea-Doo förarskor
·  Amfibiska skor med 

mellanhögt skaft, gjorda för 
uppvisningskörning som gör 
att du kan köra hårt samtidigt 
som vristerna skyddas från 
stötar från skrovet.

444243* · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
Svart (90)

Nyhet

Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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Neoprenhandskar
·  Superstretchmaterial med 1,5 mm 

neopren för överlägsen komfort 
och rörlighet.

·  Halkfritt gummi vid handflatorna.
·  Formsydda handskar.
90 % neopren, 10 % nylon
286729 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Svart (90)

Attitude 
helfingerhandskar
286687 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Svart (90)

Attitude-handskar
·  Handskar med Spandex-

förstärkningar vid fingrarna och 
stretchmaterial för lättrörlighet.

·  Dubbla sömmar i utsatta 
områden för hållbarhet.

·  Clarino† Nash-material och 
gummerad greppyta i handflatan 
för bra grepp.

·  Justerbara kardborrband vid 
handlederna.

45 % polyuretan, 35 % polyester, 
15 % lycra spandex, 4 % polyamid, 
1 % kloroprengummi Attitude 

halvfingerhandskar
286688 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Svart (90)

Gasa och  
styr med  
självförtroende 
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Sea-Doo vattentät packpåse
·  1 L stänkskyddad påse för dina viktigaste 

tillhörigheter.
·  Tillverkad i lätt, vattentätt material.
·  Genomskinligt fönster av termoplastpolyuretan och 

ihoprullbar överdel med clipsförslutning.
·  Bälteskrok gör den enkel att bära.
·  Telefon ingår ej.
Obs: Inte dränkbar.
469540 · En storlek  
Svart (90), Gul (10)

Sea-Doo vattentät 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, hoprullad).
·  26 liters volym. 
469562 · En storlek  
Svart (90)

Snygg utrustning  
på och utanför 
vattnet 

Sea-Doo vattentät  
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.

Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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Sea-Doo 
klassisk keps
·  Justerbar med 

plastrem bak.
 100 % bomull
286693 · En storlek 
Grå (09), Svart (90)

Sea-Doo nätkeps
·  Lättviktskeps med  

nät baktill.
·  Justerbar med  

plastrem bak.
·  Sea-Doo-logo framtill.
100 % polyester
454211 · En storlek 
Marinblå (89), Svart (90)

Nyhet

Bredbrättad hatt
·  Skyddar mot solen samtidigt 

som sval luft släpps in genom 
ventilhål på sidorna.

·  Sidor med knäppning ger 
stabilitet när det blåser och 
bättre sikt.

·  Justerbar rem ser till att hatten 
inte åker av.

·  Brättets mörka undersida 
blockerar reflexer från 
vattenytan.

100 % bomull
454294 · En storlek  
Grå (09)

Nyhet

Sea-Doo 
tubhalsduk
·  Snabbtorkande skydd för 

hals och ansikte när du är 
ute på sjön.

·  Lätt, fukttransporterande 
material som andas bra.

·  SPF 50 UV-skydd.
·  Fungerar samtidigt 

som pannband eller 
ansiktsskydd.

100 % polyester
454295 · En storlek  
Vit (01)

Nyhet

Bär din 
passion
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Logo t-tröja
100 % bomull
454213  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Vit (01), Blå (80), 
Svart (90)

Nyhet

Diamond 
t-tröja
100 % bomull
454212  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Vit (01), Blå (80), 
Svart (90)

Nyhet

Sea-Doo  
signatur t-tröja, 
dam
95 % bomull, 5 % spandex
454210  
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL  
Vit (01), Grå (09),  
Marinblå (89)

Nyhet

Sea-Doo klassisk 
pikétröja
100 % bomullspiké
286691  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Vit (01), Grön (70), 
Marinblå (89)

Nyhet

Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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Element 
förarjacka, 
herr
440799  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Svart (90)

Element 
förarjacka, 
dam
440798  
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Svart (90)

Element förarjacka
·  Lätt och mjuk ergonomisk 

ytterdesign för ökad komfort.
·  Mjukt nät på insidan ger extra 

komfort.
100 % polyester

Sea-Doo huvjacka
60 % bomull, 40 % 
polyesterfleece
454215  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Heather Grey (27)

Nyhet

Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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Dimen-
sionera  
för den 
perfekta 
åkturen

Bättre resultat får du om någon annan kan ta måtten på dig. Ta 
måtten i bad- eller underkläder. Måttbandet ska vara spänt men 
inte dras åt.  Om måtten faller mellan två storlekar, beställ  
den större storleken. 

Armlängd • Låt armarna hänga ned 
lätt böjda längs sidan. Mät från 
nackens mitt längs armen och ned till 
handleden.

Innersöm • Utan skor, från grenen ned 
till golvet.

Bröstkorg • Mät under armarna där 
bröstkorgen är som störst.

Midja • Mät runt midjan på det 
smalaste stället. 

Höfter • Stå med benen ihop och mät 
runt den bredaste delen 

Så här tar du mått

Herr
Storlekar XS S M L XL 2XL 3XL

Bröst (cm) 86-91 91-97 97-104 104-114 114-124 124-135 135-145

Midja (cm) 71-76 76-81 81-89 89-99 99-109 109-122 122-132

Låga höfter (stuss) 
(cm) 86-91 91-97 97-104 104-114 114-124 124-135 135-145

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 81

Dam
Storlekar 2XS XS S M L XL 2XL

Bröst (cm) 76-81 81-86 86-91 91-99 99-107 107-117 117-127

Midja (cm) 61-66 66-71 71-76 76-84 84-91 91-102 102-112

Låga höfter (stuss) 
(cm) 84-89 89-94 94-99 99-107 107-114 114-124 124-135

Armlängd (cm) 76 76 76-77 77-78 78-80 80-81 81-83

Innersöm (cm) 76 76 76 76 76 76 76

Dam
Storlekar XS S M L XL 2XL

Bröst (cm) 81-89 86-94 91-99 97-104 102-109 107-114

Midja (cm) 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91

Höfter (cm) 86-91 91-97 97-102 102-107 107-112 112-117

Motion, herr
Storlekar S M L XL 2XL 3XL 4XL
US – Bröst (tum) - 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

Navigator
Storlekar 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 81-102 102-122 127-152 -

Motion, dam
Storlekar 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) 76-84 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135 135-145 -

Sandsea för barn
Storlekar 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 

Freedom och Airflow, herr
Storlekar 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

Freedom och Airflow, dam
Storlekar 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

Force
Storlekar XS/S S M L XL 2XL 2XL/3XL
US – Bröst (tum) 34-36 - 37-39 39-41 41-43 - 111-119
EU – Bröst (cm) - 81-91 94-99 99-104 104-109 111-119 -

Jr. Motion
Storlekar L
Vikt US 50-90 lb - EU 30-40 kg

Flytvästar

Herr
Storlekar XS S M L XL 2XL 3XL

Bröst (cm) 86-97 91-102 97-107 102-112 107-117 112-122 117-127

Midja (cm) 71-81 76-86 81-91 86-97 91-102 97-107 102-112

Höfter (cm) 86-97 91-102 97-107 102-112 107-117 112-122 117-127

Våtdräkter, solskyddskläder med atletisk passform  
och neoprenshorts

Förardräkt, solskyddskläder med ledig passform  
och sportkläder

Sea-Doo förarskor, vattenskor och sandaler
Storlekar (CA) 7 8 9 10 11 12 13

Storlekar (EU)* 39 ½ 41 42 43 44 ½ 46 47

Sea-Doo neoprenkängor
Storlekar (CA) 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Storlekar (EU)* 36 37-38 39 40-41 42 43-44 45 46-47 48

*Använd CA-koder för artikelnumret i din beställning.

Storlekar XS S M L XL 2XL 3XL 

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

Handskar Mät handbredden

Skor Mät fotens längd

Storlek Kod

EN 
STORLEK 00

2XS 01
XS 02
S 04
M 06
L 09

XL 12

Storlek Kod
2XL 14
3XL 16
4XL 18
XS/S 90
S/M 72
L/XL 73

2XL/3XL 74
5 24

Storlek Kod
6 25
7 27
8 28
9 29
10 30
11 31
12 32
13 33

Vilken kod motsvarar din storlek?
1  Leta rätt på din storlek.

2  Motsvarande kod är KODEN som du använder för att fylla i 
artikelnumret i beställningen. Exempel: 440227_90  
Storlek: M = Kod 06, därmed 4402270690
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*Monterade av återförsäljare

Med Sea-Doo-delar får du tryggheten i tva helt 
års garanti. Oavsett om de har monterats av 
dig eller en auktoriserad BRP-återförsäljare. Och 
om de har monterats av din återförsäljare täcks 
även arbetskostnaden.

Originaldelar  
som sätter  
standard

Sea-Doo-delar

GARANTI

PÅ O RIG IN AL DEL AR
*

2 ÅR
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295100244 529035880

Borrdriven pump
·  Avlägsnar motorolja säkert och enkelt.
·  Drivs med elborr.
295100244

Obs: Kontakta närmaste återförsäljare för rekommenderade detaljhandelspriser för oljebaserade produkter.

NGK†-tändstift
·  BRP-återförsäljare har hela linjen av NGK 

kvalitetständstift för Sea-Doo-vattenskotrar.
DCP-R8E
707000246

KR9E-G
296000421

CR8EB
415129403

Oljefilter
·  Vänd dig till en certifierad BRP-

återförsäljare för att få rätt delar  
till din vattenskoter.

420956741 420956744 420956123

4T 5W-40 syntetisk 
oljeblandning, 
bytessats
·  Tids- och kostnadsbesparande 

praktisk bytessats med allt-i-ett.
·  Inkluderar XPS syntetisk olja eller 

syntetisk oljeblandning, oljefilter, 
o-ringar och packning.

779250 · Rotax 900 ACE-motor 
779251 ·  Rotax 1500 cc-motor 

eller större

Handpump med 
behållare
529035880

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

Underhåll

Oljevakuumverktyg

  Vi rekommenderar ett oljebyte inför varje säsong eller 
efter var 100:e användningstimme – det som inträffar 
först. Det hjälper till att öka vattenskoterns livslängd.
  Med tiden bryts motoroljan ner och slits ut, vilket gör 
den mindre effektiv i att smörja kritiska motordelar och 
absorbera friktionsvärme.

  Våra praktiska satser för oljebyte innehåller också redan 
de rätta komponenterna och rätt mängd olja för din 
vattenskoters underhållsbehov. Att ha hand om din Sea-
Doo har aldrig varit enklare.
  Att byta olja enligt rekommendationerna är något du 
kommer att ha nytta av länge.

Visste du ...

Underhåll
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Kopplingsslang
·  För de flesta 

vattenskotermodeller 
med T-rör.

·  Även för 
vattenskotermodeller 
med spolningsadapter 
på vattenutkastet.

295500258

Spolningsadapter
·  För de flesta 

vattenskotermodeller med 
gängat vattenutlopp.

295500473

Spolningssats
·  Ett nödvändigt tillbehör som förhindrar korrosion i motorn och för att 

bibehålla maximala prestanda.
·  Inkluderar alla nödvändiga komponenter för smidig spolning.
SPARK (standard på 2015 och 
senare modeller)
295100555

För vattenskotrar som inte har 
något T-rör och som saknar 
gängat vattenutlopp
295500068

Salt-Away† 
·  Blandat med vatten sköljer medlet bort saltet, 

och kvarlämnar en skyddande hinna som 
motverkar rost och korrosion.

·  Kan användas även för tvätt av släp och 
underhåll.

Påfyllning
295100219 · 3,785 L

295100220 · 946 ml

Koncentrat med 
spraymunstycke

295100218 · 946 ml

Salt-Away-
spraymunstycke
295100221

Innan du täcker över 
vattenskotern med kapellet, 
tänk på att lite underhåll 
efter avslutad körning i 
det långa loppet förlänger 
vattenskoterns livslängd.

Efter körning
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Kontakta en certifierad BRP-återförsäljare för mer information.

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

Servicesats för kompressor
·  Komplett sats för renovering av kompressor.
·  Tillverkad av högkvalitativa Sea-Doo-

originaldelar och metallbrickor som ger 
ökad tillförlitlighet.

Passar alla 215, 255 och 260 hk-modeller
420881102

YUASA† BATTERIER
·  Högklassiga modeller från den beprövade 

originalbatterileverantören i Nordamerika. 
18 ampere, vått (YTX20L) 
Påfyllt från fabrik (läckagesäkert)
410301203

30 ampere, torrt (YB30CL-B)
278001882

30 ampere, vått (Y1X30L) 
Påfyllt från fabrik (läckagesäkert)
515176151

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

Ytterdiameter: 26 mm 
Höjd: 6 mm
271001920

Ytterdiameter: 26 mm 
Höjd: 13 mm
271001813

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.

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

Lyftsats
·  Lyfter 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

Vårt omfattande utbud av 
auktoriserade reservdelar är 
bara en beställning bort.

Reservdelar
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Modell År Sku Pris
SPARK 2014-2020 267000948
GTI 90/ GTI SE 90 2017-2019 267000919
GTI 90 2020 267001046
GTI SE 90 2017-2018 267000919
GTI 130 2009-2019 267000940
GTI 130 2020 267001044
GTI SE 130 2009-2020 267001044
GTI SE 155 2009-2019 267000940
GTI SE 170 2020 267001044
GTI 155 2009-2019 267000940
GTI PRO 2020 267001033
GTR 215 2014-2016 267000801
GTR 230/ GTR-X 230 2017-2019 267000957
GTS 90 2017-2018 267000919
GTS 130 2011-2016 267000940
GTX 155 2011-2017 267000943

2018-2019 267001019
GTX 170 2020 267001044
GTX S 155 2012-2017 267000943
GTX 215 2011-2016 267000756
GTX 230 2018 267001021

2019 267001038
2020 267001045

GTX Ltd 215 2014-2016 267000756
GTX Ltd 230 2017 267000954

2018 267001021
2019 267001038
2020 267001045

GTX Ltd 300 2016-2020 267000951
GTX Ltd iS/ S/ 260 2012-2016 267000945
FISH PRO 2019-2020 267001044
RXP-X 255 2009-2011 267000970
RXP-X 260 2012-2015 267000984
RXP-X 300 2016-2020 267000951
RXT 230 2018 267001021

2019 267001038
RXT-X 2010 267000974
RXT iS 255/ 260 2009-2010 267000974
RXT 260/ aS/ 260/ iS 260 2011-2017 267000945
RXT-X 300 2016-2020 267000951
WAKE 155 2011-2017 267000940

2018-2019 267001019
WAKE 170 2020 267001044
WAKE PRO 215 2011-2016 267000756
WAKE PRO 230 2017 267000954

2018 267001021
2019 267001038
2020 267001045

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

Modell År Sku Pris
SPARK 2014-2020 267000925
GTI 90 2017-2020 267000897
GTI SE 90 2017-2018 267000897
GTI 130 2009-2020 267000419
GTI SE 130 2009-2020 267000419
GTI SE 155 2009-2019 267000419
GTR 215 2012-2016 267000372
GTR 230 (alla modeller) 2017-2020 267000917
GTS 90 2017-2019 267000897
GTS 130 2011-2016 267000419
GTS PRO 130 (Europa) 2011 267000419
GTS RENTAL 130 2014-2015 267000419
GTX 155 2009-2019 267000419
GTX S 155 2009-2017 267000419
GTX 170 2020 267000419
GTX 215/255/260 2009-2017 267000372
GTX 230 2018 267000372

2019-2020 267000917
GTX Ltd 230 2016-2020 267000917
GTX Ltd 300 2016-2020 267000917
FISH PRO 2019-2020 267000419
RXP-X (alla modeller, utom 300 hk) 2009-2015 267000917
RXP-X 300 2016-2020 267000917
RXT (alla modeller) 2009-2018 267000372
RXT 230 2019 267000917
RXT-X 300 2016-2020 267000917
WAKE 155 2009-2019 267000419
WAKE 170 2020 267000419
WAKE PRO 215 2011-2016 267000372
WAKE PRO 230 2009-2018 267000372

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

Slitringar
·   Enkelt och kostnadseffektivt sätt att hålla pumpsystemet i perfekt skick.
·  Återställer korrekt impellerspel.
·  Minskar kavitationen och återställer förlorad prestanda som orsakas av 

en sliten ring.

Impellrar
·  Effektiva impellrar utformade för att ytterligare förbättra 

motorprestanda och kalibrering.
·  Perfekt matchning till slitringar och drivaxelkomponenter.

Förstärkt slitring
·  Enkelt och kostnadseffektivt sätt att 

hålla pumpsystemet i perfekt skick.
·  Återställer korrekt impellerspel.
·  Minskar kavitationen och återställer 

förlorad prestanda som orsakas av en 
sliten ring.

GTI, GTS, WAKE, GTX (130 och 155)
267001036

Nyhet

Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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XPS-oljorna har genomgått rigorös testning i de tuffaste av marina förhållanden, 
och kommer i år att användas av många Sea-Doo-tävlingsåkare, inklusive P1 AquaX 
Sportsman of the Year och Wounded Warrior Anthony Radetic, liksom Erminio 
Iantosca, vinnare av ett flertal nationella mästerskap och världsmästerskap.

Varför är  
XPS-olja en  
perfekt match för 
din Rotax-motor?

Prestanda i toppklass
Framtagna för att matcha Rotax-motorernas 
avancerade prestanda.

Oöverträffad pålitlighet
Få ut mesta möjliga av varje sjömil varje gång du kör.

Gjorda för ändamålet
De har utvecklats jämsides Rotax-motorerna för att 
ge bästa möjliga prestanda och smörjning i alla väder.

Anthony Radetic
P1 AquaX Sportsman of the year

På samma sätt som du förlitar dig på Sea-Doo för att få ut 
det bästa av varje äventyr kan du lita på att XPS säkerställer 
din Rotax-motors långvariga prestanda och hållbarhet.

Besök sea-doo.com, avsnittet Delar och underhåll för att se hela sortimentet av XPS-smörjmedel.



Obs: Kontakta närmaste återförsäljare för rekommenderade detaljhandelspriser för oljebaserade produkter.

4T 5W-40 syntetisk 
oljeblandning, bytessats
·  Tids- och kostnadsbesparande 

praktisk bytessats med allt-i-ett.
·  Inkluderar XPS syntetisk 

oljeblandning, oljefilter, o-ringar och 
packning.

Rotax 900 ACE-motor
779250

Rotax 1500 cc-motor eller större
779251 

XPS 4T 5W-40 syntetisk 
oljeblandning
·  Designad för högpresterande 4-taktsmotorer i såväl 

vattenskotrar som terräng- och vägfordon, inklusive 
turbo- eller kompressormatade powersportmotorer.

·  Formulerad med högkvalitativa förslitningsskyddande 
och rostskyddande tillsatser.

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

779133 (US)/779290 (EU) · 0,946 L  
779134 (US)/779291 (EU) · 3,785 L 

XPS 2T E-TEC syntetisk olja
·  Motorolja utvecklad specifikt för Rotax-motorernas 

unika krav och ger maximalt skydd mot motorslitage i 
E-TEC-motorer.

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

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

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

779126 (US)/779281 (EU) · 0,946 L  
779127 (US)/779282 (EU) · 3,785 L 

XPS 2T syntetolja för racing
·  Utformad för alla bränsleinsprutade, förgasar-, 

oljeinsprutnings- eller förblandnings tvåtakts 
vattenskotermotorer.

·  Har låga rökutsläpp och underlättar kallstarter.
·  Ger maximalt skydd mot korrosion och slitage 

genom att hålla motordelarna smorda och rena.
779180 · 0,946 L   
779181 (US)/779229 (EU) - 3,785 L

Äkta  
XPS-trygghet
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Bränslebehandling/förgasarrengöring
·  Komplett bränsletillsats speciellt sammansatt för att förebygga 

motorproblem förknippade 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 
förknippade med etanolblandade bränslen och hålla 
järnhaltiga och mjuka metalldelar rena och fria från korrosion.

779184 (EU) · 355 ml  
779172 (US)

Bränslebehandling 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.
779169 · 355 ml

Rostförebyggande 
smörjmedel
·  Universalsmörjmedel som även kan 

användas för att förhindra rost, 
korrosion och fuktinträngning.

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

619590093 (Skandinavien) · 400 g 
779168 (US)  
293600016 (EU)

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.
779173 · 350 g  
619590094 (Skandinavien)

Korrosionsskyddande 
spray
·  Ger en tjock, vaxliknande 

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

·  Ytterst effektivt mot korrosion 
orsakad av saltvatten och 
saltvattenstänk.

219700304 · 312 g

Bränslestabilisator
·  Etanolkompatibel, 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.

779183 (EU) · 236 ml  
779171 (US)

Färdigblandat 
universalkylmedel 
·  Frostskyddsmedel/kylvätska som 

har rätt utspädning och nödvändiga 
tillsatser för att förhindra korrosion 
och kavitation i powersportkylsystem.

·  För fordon som vanligtvis använder 
en kylvätska med två års livslängd 
(grön).

779149 · 0,946 L

Färdigblandat kylmedel med lång 
hållbarhet
·  Frostskyddsmedel/kylvätska som har rätt 

utspädning och nödvändiga tillsatser för att 
förhindra korrosion och kavitation i BRP-kylsystem.

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

·  Överlägsen värmeöverföring.
·  Idealisk som kylvätska i fordon som vanligtvis 

använder en kylvätska med två års livslängd (grön).
·  5 år (orange).
779150 · 0,946 L  
619590204 (Skandinavien)

Syntetisk jetpumpsolja
·  I den här syntetiska jetpumpsoljan 

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

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

779221 · 178 ml

Syntetiskt smörjfett
·  Rekommenderas för marina 

ändamål.
·  Detta syntetiska fett ger bästa 

tillgängliga skydd mot slitage 
och vatten.

293550010 · 400 g

Triple-Guard† marint fett
·  Trögflytande fett med höggradig 

vidhäftning och som inte påverkas 
av vibrationer, saltvatten eller låga 
temperaturer.

·  Vidareutvecklat för maximal 
vattenbeständighet och förbättrad 
vidhäftning på metall.

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

·  Fullständigt vattentätt; sköljs inte bort 
av vatten.

296000329 · 227 g

Funktionsvätskor

Underhållsprodukter

Smörjmedel

Obs: Kontakta närmaste återförsäljare för rekommenderade detaljhandelspriser för oljebaserade produkter. Vissa produkter är ev. inte tillgängliga i eller homologerade för din region. Kontakta återförsäljaren för mer information.
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Ljuvliga 
dagar på 
vattnet
Ett roligt, unikt sätt att rida 

på vågorna tillsammans.
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