SVENSKA

Broschyr 2022

MODELLER 2022
2022 REC LITE

2022 REC LITE

REC LITE

Vad är nytt med
Sea-Doo?

SEA-DOO FISHPRO – UTÖKAT UTBUD

SPARK TRIXX™

• Lätt och lekfull plattform
• Kan dras med de flesta medelstora bilar
• Upp till 2 passagerare
• iBR® (intelligent broms- och backsystem), tillval
• Slimmat säte

• Lätt och lekfull plattform
• Kan dras med de flesta medelstora bilar
• Upp till 3 passagerare
• iBR® (intelligent broms- och backsystem)
• Slimmat säte

GTI™ 90/130

GTI SE 170

• Stor badplattform med LinQ™-fästsystem
• Ergolock™ tvådelat säte
• Stor främre förvaring
• iBR® (intelligent broms- och backsystem)
• Vattentätt telefonfack

• BRP premiumljudsystem (tillval)
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem (tillval)
• Ombordstigningsstege
• iBR – intelligent broms- och backsystem
• Variabelt trimsystem (VTS™)

GTX™ 170/230

GTX LIMITED 300

• BRP premiumljudsystem (tillval)
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem (tillval)
• Främre förvaring med direktåtkomst
• Vattentätt telefonfack
• iBR – intelligent broms- och backsystem

• Bluetooth-ljudsystem med USB-port
• 7,8" fullfärgsdisplay
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• Främre förvaring med direktåtkomst
• Limited-paket: USB-port, skyddande kapell,
förvaringsfackavdelare, knäskydd, ekolod med mera

FRITID

Lyft fisket till en ny
nivå med våra nya
modeller FishPro
Scout och Trophy!

SPARK®

FÖRSTÄRK KÖRUPPLEVELSEN

VIBRERANDE FÄRGSTARK

Vackra och starka
färger ger varje
åktur en extra
nyans. Väck
uppmärksamhet var
du än åker.

TOURING

Planera rutten, kör
med vänner och hitta
egna intressanta
platser med BRP GO!appen.

Skanna för
mer info!

MODELLER 2022
Lev ditt bästa fiskeliv och ha roligt med
familjen på samma gång. FishPro Scout är
byggd för sportfiskaren med en aktiv livsstil
och är en idealisk mix av överkomlig
fiskeupplevelse och familjenöje.

PRESTANDA

SPORTFISKE

MODELLER 2022

RXP®-X® RS 300

RXT®-X® RS 300

• Ergolock-R-system: Tävlingsinspirerad ergonomi
inklusive branschens första justerbara bakre sadel för
perfekt kontroll och komfort.
• T3-R Hull™ för branschdefinierande pålitlighet,
precision och kontroll – även i grövre sjö.
• Nytt Tech-paket: BRP premiumljudsystem och 7,8"
fullfärgsdisplay (tillval)
• Startkontroll
• Lågt tävlingsstyre

• Ergolock™-system: Smalt racingsäte och vinklade
fotstöd
• ST3-skrov
• Nytt Tech-paket: BRP premiumljudsystem och 7,8"
fullfärgsdisplay (tillval)
• Startkontroll
• Justerbart styre

FISHPRO™ SCOUT 130
• Garmin† 6" Fish Finder & GPS
• 3 fiskespöhållare
• LinQ™ kylbox för fiske (51 L)
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• Trollingläge (låghastighetsläge)
• Ergolock™ tvådelat fiskesäte

FishPro Sport är den första i sitt slag som
kombinerar spänning, mångsidighet och
passion i ett heltäckande paket.
Utforska platser som tidigare var
otillgängliga för traditionella
fiskebåtar, kom närmare
händelsernas centrum och
upplev
fiske som aldrig förr.
FISHPRO SPORT 170

GTR™ 230

• Utökad bakre plattform med ett 2:a LinQ-fästsystem
• Garmin 6" Fish Finder & GPS
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• LinQ kylbox för fiske (51 L)
• 5 fiskespöhållare
• Vinklade fotstöd längs reling

• BRP premiumljudsystem (tillval)
• Stor främre förvaring
• Vattentätt telefonfack
• LinQ™-fästsystem
• Variabelt trimsystem (VTS™)

DRAGSPORTER

Vattenskoterentusiaster och inbitna fiskare
har drömt om FishPro Trophy med exklusiva
funktioner som ankringssystem,
högteknologisk fishfinder,
låghastighetslägen och ännu mer. Allt
designat för att ge hängivna fiskeentusiaster
en drömupplevelse på varje tur…

WAKE™ 170

WAKE™ PRO 230

FISHPRO TROPHY 170

• BRP premiumljudsystem (tillval)
• Stort främre förvaringssystem och vattentätt telefonfack
• Ombordstigningsstege
• iBR – intelligent broms- och backsystem
• WAKE-paket: LinQ indragningsbar skidstång, hastighetsbaserat skidläge, borttagbart wakeboardfäste, WAKE™-grafik

• Ny 7,8" fullfärgsdisplay
• BRP premiumljudsystem
• Främre förvaring med direktåtkomst och vattentätt
telefonfack
• iBR – intelligent broms- och backsystem
• WAKE-paket: LinQ indragningsbar skidstång, hastighetsbaserat skidläge, borttagbart wakeboardfäste, WAKE™-grafik

• Skyddande kapell
• Avancerat batterisystem
• LinQ kylbox för fiske (51 L)
• Snabbansluten fisksump
• iDF – intelligent skräpfritt pumpsystem
• Garmin 7" pekskärm Fishfinder & GPS
• Ankringssystem

FÖRHÖJ UPPLEVELSEN MED
VÅRA UNIKA TILLBEHÖR!

Sea-Doo-livet

Det är ditt Sea-Doo-liv! Gör det unikt och kör med stil med Sea-Doo originaltillbehör och
förarkläder.

Skanna för
mer info!

Bakre däckförlängning med LinQ
295101059

Adderar 29 cm till vattenskoterns bakre
plattform för avkoppling ombord, fiske och ännu
mer. Den bakre däckförlängningen ger diverse
konfigurationsmöjligheter med samtliga 40 cm
LinQ-tillbehör för alla behov.

Stig upp före solen, vattnet kallar... Kallar dig för att skapa
svallvågor. Livet kan vänta, om så bara en sekund eller två. Tysta
ned allt annat och lyssna till ljudet av frihet.
Sök spänning, bli skickligare eller var stilla. Dagens äventyr skapar
du själv. Kör allt vad tygen håller. Och lämna svallvågor värda att
minnas. Skapa ditt eget flow, så du kan följa det. Dags att greppa
livet bakom styret.
Styr med hjärtat så följer instinkten med. Visa vägen och se dig
aldrig om. Livets bästa dagar är på sjön. Ännu bättre att göra
samma sak igen imorgon.

Möt våra varumärkesambassadörer

Att leva vårt #SeaDooLife
betyder att se saker och ting
lite annorlunda.
Vattnet är vår bästa vän och
en oändlig lekplats. Det är en
bok vi skriver, fylld av minnen,
äventyr och liv.

Frida Hansdotter
hansdotterfrida

Michel Bourez
bourezmichel

LinQ multilasträcke
295101015

Utöka dina upptäcktsfärder och öppna upp för nya
färdmål! Nya LinQ multilasträcke möjliggör flera
olika LinQ-tillbehörskonfigurationer – inklusive
stapelbara tillbehör för ännu mer förvaring. Det ger
också större avkopplingsyta eller fiskeplattform och
förenklar ombordstigning.

LinQ modulär
lastbox
10 L – 715005494
20 L – 715007112
30 L – 715006830

LinQ-tillbehör
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.

LinQ kylbox
(dubbel spärr – 51 L)
2698011151

Termoinsats för
LinQ modulär
lastbox (10 L)
219401110

LinQ stapelbar
bränsledunk (14,5 L)
295100950

RESERVDELAR OCH KLÄDER

Kör med ansvar

Skanna för
mer info!

Vi vet att du inte kan bärga dig
för att börja leva dina Sea-Dooäventyr, men om du vill behärska
vågorna behöver du först lära dig
reglerna.
Den verkliga nyckeln till härliga
vattenäventyr är att köra säkert,
ansvarsfullt och smart. Därför
behöver vi vara snälla mot oss
själva, varandra och miljön när vi
kör Sea-Doo.

SEA-DOO.COM
seadoo
Sea-Doo
#seadoolife

Besök din Sea-Doo-återförsäljare för detaljerad information
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