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INNOVATION & UTVECKLING

BRP:s passion för produktutveckling tjänar ett enda 
syfte: att göra din och din familjs upplevelser på vattnet 
ännu bättre och säkrare. Våra exklusiva iControl™- tek-
nologier genomsyras helt och hållet av detta.

Intelligent Brake and Reverse. 
iBR, världens enda bromssystem för vattenskotrar, gör 
att du stannar 30,5 m tidigare än någon annan vatten-
skoter1. Och endast med ett enkelt tryck på bromsspa-
ken. Det elektroniska backsystemet erbjuder dessutom 
en ny nivå av manöverbarhet som även gör det enkelt 
att lägga till vid en brygga.

Intelligent Throttle Control. 
Med detta elektroniska och avancerade gasreglagesys-
tem startar vattenskotern i friläge utan någon drivkraft 
framåt. iTC inkluderar även ett aktivitetsspecifikt fart-
hållarsystem, inställningar för Touring/Sport, ECO, Ski 
Mode™ och VTS (variabelt trimsystem) som låter dig jus-
tera vattenskoterns egenskaper utifrån din körstil2. Re-
sultat: en åktur med större kontroll och bättre respons.

Intelligent Suspension. 
Världens första stötdämpningssystem för vattenskoter 
ger hela 15 cm fjädringsväg mellan skrov och förare. iS 
isolerar dig från stötar i gropig sjö vilket gör att du kan 
köra längre och mer bekvämt.

Stegat, Stabilt och Starkt skrov. 
S3-skrovets stegade design, det enda i sitt slag, ska-
par en lågtryckzon som minskar motståndet och håller 
skrovet klistrat mot vattenytan. Dess lätta vikt förbätt-
rar dessutom manövreringen och erbjuder en bättre 
bränsle effektivitet.

ECO MODE 
Vid maximalt gaspådrag avges 25 % mindre CO2-
utsläpp i atmosfären med upp till 46 % förbättrad 
bränsleförbrukning3. 
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SÄKERHET & BULLERNIVÅER

Njut av friheten på öppet vatten. Våra Sea-Doo vat-
tenskotrar ger dig möjligheten att dela min-nesvär-
da stunder med dina nära och kära. Upplev en 
trygg, säker och rolig dag på vattnet. 

Till att börja med: du behöver aldrig släppa sty-
ret för att hantera de vanligaste funktionerna som 
t.ex. farthållaren. Även broms och back sköts en-
kelt med iBR.

Familjer med barn och mindre erfarna förare har 
stor fördel av den iControl-programmerbara Lear-
ning Key™ som begränsar vattenskoterns toppfart. 
Dessutom hjälper O.T.A.S. (Off-Throttle Assisted 
Steering System) eller O.P.A.S.™ (Off-Power As-
sisted Steering System) dig att manövrera när mo-
torn är avstängd och är standard på alla modeller. 

Det digitalt kodade stöldskyddssystemet D.E.S.S. 
är standard på alla modeller och har ett unikt 
mikrochip inbyggt i din vattenskoter som förhin-
drar obehörig användning. Och D-SEA-BEL™, vårt 
patenterade ljuddämpningssystem, gör dessutom 
din vattenskoter till en av de tystaste farkosterna 
på vattnet.

PRESTANDA

För vissa innebär prestanda mer effekt, för andra 
handlar det om bättre bränsleekonomi. Men med 
en Sea-Doo vattenskoter får du både och. Varje 
modell är utrustad med en legendarisk Rotax® 
4-TEC-motor som är konstruerad speciellt för ma-
rint bruk. Som accelererar snabbare och har en 
högre toppfart. Tack vare iTC™ - som möjliggör en 
mer exakt motorkalibrering - blir Sea-Doo vatten-
skotrar mer bränsleeffektiva. Med resultatet att du 
kan köra längre. 

Faktum är att trots vår höga prestanda är våra mo-
torer EU-anpassade och koldioxidcertifierade (en-
ligt CARB 3-star) för ultralåga utsläpp. 

Alla Sea-Doo vattenskotrar har dessutom bran-
schens enda slutna kylsystem (Closed-Loop Coo-
ling System, CLCS) som använder kylvätska för att 
reglera motortemperaturen. Det stänger även ute 
frätande saltvatten och skräp vilket betyder mindre 
underhåll och mer tid på vattnet.

 

1 Vid en hastighet av 80,5 km/tim. 2 Egenskaperna kan variera mellan modellerna.         3 Baserat på BRP:s interna tester. Bränsleförbrukningen varierar beroende på modell och motorstorlek.

DETALJERNA GÖR SKILLNADEN.

Innovativ design och teknologi är det som gör Sea-Doo vattenskotrar så unika. Från utseendet och designen, till känslan och funktionaliteten 
- detaljerna gör skillnaden. De kan förbättra prestanda. De kan öka komforten. Och de kan göra varje dag du spenderar på vattnet lika 
minnesvärd som den förra. Här är ett smakprov på vad du hittar på de flesta av våra modeller.2

KOMFORT & BEKVÄMLIGHET

Den tid du spenderar på vattnet är värdefull för 
dig. Det är därför vi utrustat våra vattenskotrar 
med överlägsen ergonomi och mängder av bekvä-
ma detaljer så att varje minut du tillbringar till sjöss 
blir lika tillfredsställande som den förra. 

Sätt dig ner och du kommer att upptäcka att din 
kropp naturligt intar en bekväm körställning, oav-
sett din längd eller vikt. Sätena är skönt stoppade 
och gjorda för längre åkturer. Och passagerarsätet 
är något upphöjt för bättre uppsikt. Bakåtvända 
passagerare kommer att uppskatta de bakre hand-
tagen liksom de strategiskt placerade fotstöden 
med halkskydd för en ökad säkerhet. 

När du håller i styret kommer du att märka att det 
är bredare, högre och mer framåtlutat för en natur-
ligare och mer ergonomisk kroppshållning. Vissa 
av våra modeller har dessutom justerbart styre (tilt 
steering) med tillhörande mätare för en ännu be-
kvämare och personligt anpassad åktur.

ETT NYTT SÄTT ATT RIDA PÅ VÅGORNA



WAKE™ PRO 215 RXP™-X™ 260

WAKE™ PRO 215

RXP™-X™ 260

PERFEKT FÖR VATTENSPORT.
Upplev draget med denna kraftfulla vatten-
skoter särskilt utvecklad för bogserande 
vattensporter. Förutom att den är fullspäckad 
med väsentliga detaljer och effekt, har den ett 
S3-skrov™ som ger ökad stabilitet när du t.ex. 
drar en vattenskidåkare. ECO-mode och ett 
hastighetsbaserat Ski mode är nytt för 2012. 

HASTIGHETSBASERAT SKI MODE. Gör varje förare 
en expert genom fem olika accelerationsprofiler 
som hjälper dig att starta och hålla en jämn 
hastighet även genom skarpa svängar. Precis som 
proffsen.

LÖSTAGBART BRÄDFÄSTE. Löstagbart fäste placerat 
på sidan.

VATTENTÄT FÖRVARING. Löstagbar förvaringsbox 
som håller utrustning och kläder torra.  

HÖGPRESTANDA-VTS. Anpassa vattenskoterns 
uppförande under färd för skarpare kurvtagning 
och snabbare acceleration beroende på körstil och 
sjöförhållande.

JUSTERBARA VIDVINKELSPEGLAR. För ökad 
situationsmedvetenhet.

•	 Totalt förvaringsutrymme: 52 L
•	 Justerbara vidvinkelspeglar
•	 Digital multifunktionsmätare med 

29 funktioner inklusive farthållare, 
Ski-, Slow- och nya ECO-mode.

•	 iControl-programmerbar  
Learning Key

•	 3-sitsig
•	 Fotstöd med halkskydd  

för den som sitter bakåtvänd

EN REJÄL ADRENALINKICK. 
Får vi presentera marknadens vassaste vattenskoter vad gäller manövrering och 
prestanda. Med en kraftfull, racingtestad Rotax® 4-TEC®-motor och ett nytt, 
revolutionerande T3-skrov™ för bättre grepp på vattnet, har föraren full kontroll. 
Det nya Ergolock™-systemet inkluderar ett smalt racingsäte, justerbart styre och 
vinklade fotstöd som har anpassats för att minimera belastningen på överkrop-
pen. Lägg till justerbara sponsons och fasta trimplan, och du har alla förutsätt-
ningar att lämna de andra bakom dig på en bojbana eller ett offshore-race.  
Vågar du utmana G-krafterna?

NYTT T³-SKROV speciellt designat och format för en mer exakt kurvtagning, ökar 
lutningsvinkeln, skär vattenytan bättre och är extremt lyhört. Den skarpare skärningen 
skär genom vattnet och ger en mer exakt kurvtagning, den mjukare fäster bättre mot 
vattnet vilket skapar en motverkande kraft som håller dig fäst vid vattnet vid skarpa 
kurvor.

ERGOLOCK SYSTEM Ett helt nytt racingsäte, speciellt vinklade fotstöd och justerbart 
racingstyre (A.E.S.) gör att du och maskinen blir ett. Med nedre delen av kroppen i ett 
stadigt grepp har du full kontroll över maskinen. 

ADJUSTABLE REAR SPONSONS Fungerar som stabilisatorer och förhindrar rullning och 
lutning, och ökar effektiviteten genom att motverka lyft. Det finns 3 lägen: Högre för bättre 
stabilitet och en mjukare känsla, lägre för mindre stabilitet och mer aggressiva svängar.

TRIMPLAN Denna nyhet motverkar att fören lyfter och förbättrar horisontalläget mot 
vattnet. De fasta trimplanen ger även bättre grepp i hårdare sjö och gör vattenskotern 
mer lättmanövrerad.

X-MÄTARE Utrustad med en helt ny digital boost-indikator.

 

•	 Totalt förvaringsutrymme: 116,6 L
•	 Vidvinkelspeglar
•	 Interaktiv digital multifunktionsmätare med 

31 funktioner inklusive den helt nya  
boost-indikatorn, kompass, klocka  
och ECO-mode.

•	 2-sitsig
•	 Högprestanda-insugsgaller
•	 Ny färg: Dayglow Yellow

NYHET



RXT-X 260RXT™-X™ aS™ 260

RXT™-X™ aS™ 260RXT™-X™-X™ ™

aS™ 260

SPÄNNINGSSÖKARE, TITTA HIT!
Få den stabilitet, prestanda och fenomenala 
hantering du önskar med Sea-Doo® RXT-X 
260 som har vårt exklusiva S3-skrov™. Med 
sina X-paketfunktioner som X-styre med 
A.E.S.™ (Adjustable Ergonomic Steering), 
X-mätare med boost-indikator för maximal 
motorprestanda, varvtid, max/genomsnittliga 
varv/min – som allt styrs med fingrarna – livet 
börjar efter 60 knop!

TILT STEERING. Justerbart styre med mätare för 
överlägsen ergonomi.

JUSTERBARA BAKRE SPONSONS. För bättre 
kurvtagning och kontroll och mindre risk för 
drifting vid skarpa svängar.

X-MÄTARE MED BOOSTINDIKATOR. Digital mätare 
med 32 funktioner som bränslenivå, varvräknare, 
kompass, klocka, bränsleförbrukning och mycket 
mer.

IBR™ (INTELLIGENT BRAKE & REVERSE) Broms-/
backspak på vänster sida, gasreglage på höger gör 
att du kan hålla händerna på styret och blicken 
framåt.

EXKLUSIVT X-PAKET Inkluderar vår X-mätare 
med hastighetsmätare, varvtid, boost-indikator, 
högprestanda-VTS och mycket mer. Lägg även till 
X-säte och X-Tra greppmatta.

•	 Totalt förvaringsutrymme: 52 L 
•	 Högprestanda-VTS
•	 3-sitsig

•	 X-Tra greppmatta
•	 Ny färg: Dayglow Yellow

OFFSHORERACERN NR 1.
Ta kontroll över havet med en vattenskoter 
konstruerad för tuff körning i höga vågor. 
Detta tack vare den justerbara fjädringen (aS) 
som kan kalibreras för tuffare körning även 
i hård sjö, det stegade skrovet som håller 
dig klistrad vid vattnet plus dess exklusiva 
X-paketfunktioner.

X-STYRE MED A.E.S. (Adjustable Ergonomic 
Steering) erbjuder justerbar styrbredd och 
greppvinkel för en helt anpassningsbar åktur. 

JUSTERBARA TRIMPLAN. Ökar planingsvinkeln på 
din vattenskoter för en snabbare acceleration och 
bättre manövrering i hög sjö.

JUSTERBARA SPONSONS för bättre kurvtagning och 
kontroll. 

NOSSTABILISATOR erbjuder lateral stabilitet och 
ökar styrförmågan i hård sjö samt motverkar att 
nosen dyker.

JUSTERBAR STÖTDÄMPNING. Utvecklad för tuff 
körning i hård sjö med justerbar förspänning som kan anpassas till förarens 
vikt samt justerbar dämpningskompression för olika sjöförhållanden.

•	 Totalt förvaringsutrymme: 62 L 
•	 Högprestanda-VTS
•	 Justerbara trimplan
•	 Fjädrande skrov (aS)

•	 3-sitsig
•	 X-Tra greppmatta
•	 Ny färg: Dayglow Yellow



GTX† LIMITED iS™ 260 GTX S 155

NYHET

VATTENSKOTRARNAS LYX-YACHT.
Den mest exklusiva modellen i vårt modell-
program sätter en ny standard med sin effekt 
och exklusiva Limited-egenskaper som t.ex. ett 
ultrabekvämt touringsäte, skräddarsytt kapell, 
Speed Tie™, djupmätare och säkerhetskit. Lägg 
till alla iControl™-funktioner för överlägsen 
kontroll samt den intelligenta stötdämpningen 
(iS™) för en smidig och bekväm åktur.

DIGITALT INFOCENTER med 35 funktioner som 
inkluderar djupmätare, Cruise/Slow-, Touring/Sport- 
och ECO-mode, farthållare, klocka, bränsleåtgång, 
tid och avstånd till tom tank. 

TOURINGSÄTE med en stoppad, ergonomisk design 
som erbjuder maximal komfort och stöd för föraren 
och upp till två passagerare.

SPEED TIES. Integrerade, utdragbara förtöjningslinor. 
En i fören och en i aktern. 

iS INTELLIGENT SUSPENSION. Med vår exklusiva, 
hydrauliska, intelligenta stötdämpning (iS) kan du 
njuta av längre turer och vara trygg i att hårdare 
väder inte kan sätta stopp för din dag på sjön. 

BADPLATTFORM MED FÖRVARING. Ett rymligt 
område för solbad och ombordstigning. Har även ett 
praktiskt förvaringsutrymme.

PRISVÄRD LYX FÖR LÅNGA TURER.
För dem som uppskattar mjuka åkturer, 
är detta en perfekt vattenskoter. Den 
omdefinierar lyx, komfort och stil med sitt 
helt unika stötdämpningssystem och den är 
byggd för längre och torrare åkturer – till ett 
bra pris. 

STÖTDÄMPNING. 14 cm justerbar fjädringsväg 
under sätet gör att du kan anpassa fjädringen efter 
den totala passagerarvikten. 

TOURINGSÄTE med en stoppad, ergonomisk design 
som erbjuder maximal komfort och stöd för föraren 
och upp till två passagerare.

VATTENTÄT FÖRVARING. Löstagbart 
förvaringsutrymme som håller din packning torr. 

DIGITALT INFOCENTER med 30 funktioner som 
inkluderar Cruise/Slow-, Touring/Sport- och ECO-
mode, bränsleåtgång (aktuell och genomsnittlig) 
och klocka. 

DRAGÖGLA. För dina vänner och familjs bogserade 
sportaktiviteter. 

NEDFÄLLBAR BADSTEGE för enkel ombordstigning.

•	 Totalt förvaringsutrymme: 62 L
•	 Högprestanda-VTS: anpassa 

vattenskoterns uppförande utifrån 
körstil eller sjöförhållande

•	 Fjädrande skrov (iS)
•	 Kapell

•	 Justerbara vidvinkelspeglar
•	 iControl-programmerbar Learning Key
•	 3-sitsig
•	 Badstege

•	 Totalt förvaringsutrymme: 62 L
•	 Interaktiv digital multifunktionsmätare med 

28 funktioner som inkluderar Touring/Sport- 
och ECO-mode, farthållare och lågfartsläge.

•	 S3-skrov
•	 Ny S fjädring
•	 Learning Key
•	 3-sitsig

GTX† LIMITED iS™ 260

GTX S 155



GTI 130 (new)
GTI SE 155 (new)
RXT-X aS 260 (new)

GTI SE 155GTI 130

GTI 130

GTI SE 155GTI SE 155

OFÖRGLÖMLIGA STUNDER  
MED DINA NÄRA & KÄRA 
En vattenskoter som erbjuder mer än du kan 
förvänta dig av priset. En bränslesnål motor. 
Intelligent broms- och backsystem (IBR™). 
Intelligent gasreglagekontroll (ITC™) för en 
otrolig manövreringsförmåga. Plus massor 
av ergonomiska funktioner som du hittar på 
dyrare modeller.

IBR™ BROMS. Stanna upp till 30 meter* tidigare 
än andra vattenskotrar genom ett enkelt tryck på 
spaken. En ny nivå av smidighet som även gör det 
enkelt att lägga till vid en brygga. 

DIGITALT INFOCENTER MED ECO MODE. Vid 
maximalt gaspådrag avges 25 % mindre CO2-
utsläpp i atmosfären med upp till 46 % förbättrad 
bränsleförbrukning**.

HANDSKFACK. Lättåtkomligt, säkert och vattentätt 
handskfack för dina viktigaste attiraljer.

LEARNING KEY. Begränsar hastigheten 
för nybörjare. Programmerbar och 
erfarenhetsnivåbaserad.

DRAGANORDNING. För lekfulla aktiviteter.

VIDVINKELSPEGLAR för ökad 
situationsmedvetenhet.

•	 Totalt förvaringsutrymme: 116,6 L 
•	 Vidvinkelspeglar
•	 ECO-mode för optimerad bränsleekonomi
•	 Fingergasreglage
•	 iControl-programmerbar Learning Key
•	 3-sitsig

•	 Totalt förvaringsutrymme: 116,6 L
•	 Vidvinkelspeglar
•	 Fingergasreglage
•	 Variabelt Trimsystem (VTS)
•	 Touringsäte
•	 3-sitsig

FAMILJ & VÄNNER KOMMER ATT  
SE FRAM EMOT NÄSTA UTFLYKT. 
Fortfarande ett av de mest kostnadseffektiva 
sätten att ta med din familj ut på sjön. Med 
funktioner som broms (IBR™) och Learning 
Key kan du köra med gott självförtroende och 
kontroll. Plus en skrovdesign som ökar stabili-
teten och gör ombordstigningen lättare.

IBR™ BROMSSPAK. Broms-/backspak på vänster 
sida, gasreglage på höger gör att du kan hålla 
händerna på styret och blicken framåt.

TOURING / SPORT MODE. Njut av en kryssning eller 
ge full gas. Med en enkel knapptryckning byter du 
från sport till touring-läge på ett ögonblick.

LEARNING KEY. Begränsar hastigheten för nybörjare. 
Programmerbar och erfarenhetsnivåbaserad.

NEDFÄLLBAR BADSTEGE. Gör ombordstigningen 
efter ett dopp enkelt. 

VARIABLE TRIM SYSTEM. Justera nosens vinkel 
högre (stabilare vid högre hastigheter) eller lägre 
(vid bogsering och snabba starter) genom en 
knapptryckning.

TOURINGSÄTE. Stoppad, ergonomisk design som 
erbjuder maximal komfort och stöd vid längre 
utflykter.

* Augusti 2010 baserat på BRP:s interna tester vid en hastighet av 80,5 km/tim         ** Baserat på BRP:s interna tester. Bränsleåtgången varierar mellan modell och motorstorlek.
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SPECIFIKATIONER RECREATION SPORT PERFORMANCE LUXURY PERFORMANCE

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

MÅ
TT

Längd 3368 mm 3368 mm 3540 mm 3535 mm 3535 mm 3316 mm 3535 mm 3535 mm

Bredd 1231 mm 1231 mm 1220 1224 mm 1224 mm 1227mm 1224 mm 1224 mm

Höjd 1118 mm 1118 mm 1166 mm 1181 mm 1181 mm 1147 mm 1114 mm 1114 mm

Torrvikt 343 kg 343 kg 379 kg 443 kg 379 kg 368 kg 446 kg 436 kg

Antal sittplatser 3 3 3 3 3 2 3 3

Bränslevolym 60 L 60 L 60 L 70  L 60 L 60 L 70 L 70 L

Förvaringsvolym 116,6 L 116,6 L 52 L 62 L 52 L 116,6 L 62 L 62 L

MO
TO

R

Motortyp 1503 NA Rotax 4-TEC 1503 NA Rotax 4-TEC 1503 SC Rotax 4-TEC 1503 XHO Rotax 4-TEC 1503 XHO Rotax 4-TEC 1503 XHO Rotax 4-TEC 1503 XHO Rotax 4-TEC 1503 NA Rotax 4-TEC 

Insugningssystem Sugmotor, 60 mm spjällhus Sugmotor, 60 mm spjällhus Kompressorladdning med extern 
intercooler, 60 mm spjällhus

Kompressorladdning med extern 
intercooler, 60 mm spjällhus

Kompressorladdning med extern 
intercooler, 60 mm spjällhus

Kompressorladdning med extern 
intercooler, 60 mm spjällhus

Kompressorladdning med extern 
intercooler, 60 mm spjällhus

Sugmotor, 60 mm spjällhus

Cylinderdiameter x slaglängd 100 x 63,4 mm 100 x 63,4 mm 100 x 63,4 mm 100 x 63,4 mm 100 mm x 63,4 mm 100 x 63,4 mm 100 x 63,4 mm 100 x 63,4 mm

Slagvolym 1494 cc 1494 cc 1494 cc 1494 cc 1494 cc 1494 cc 1494 cc 1494 cc

Kompressionsförhållande 10.6:1 10.6:1 8.4:1 8.4:1 8.4:1 8.4:1 8.4:1 10.6:1

Kylsystem Slutet kylsystem (CLCS) Slutet kylsystem (CLCS) Slutet kylsystem (CLCS) Slutet kylsystem (CLCS) Slutet kylsystem (CLCS) Slutet kylsystem (CLCS) Slutet kylsystem (CLCS) Slutet kylsystem (CLCS)

Bränsletyp 95 oktan 95 oktan Minst 95 oktan, 98 rekommenderas Min. 95 oktan, 98 rekommenderas Min. 95 oktan, 98 rekommenderas Min. 95 oktan, 98 rekommenderas Min. 95 oktan, 98 rekommenderas 95 oktan

DR
IV

SY
ST

EM

Drivsystem Sea-Doo direktdrift Sea-Doo direktdrift Sea-Doo direktdrift Sea-Doo direktdrift Sea-Doo direktdrift Sea-Doo direktdrift Sea-Doo direktdrift Sea-Doo direktdrift

Pumptyp Aluminium, axialflöde, enstegs, 
stort nav med 10-bladig stator

Aluminium, axialflöde, enstegs, 
stort nav med 10-bladig stator

Aluminium, axialflöde, enstegs, 
stort nav med 10-bladig stator

Aluminium, axialflöde, enstegs, 
stort nav med 10-bladig stator

Aluminium, axialflöde, enstegs, 
stort nav med 10-bladig stator

Aluminium, axialflöde, enstegs, 
stort nav med 10-bladig stator

Aluminium, axialflöde, enstegs, 
stort nav med 10-bladig stator

Aluminium, axialflöde, enstegs, 
stort nav med 10-bladig stator

Transmission Elektronisk iBR Elektronisk iBR Elektronisk iBR Elektronisk iBR Elektronisk iBR Elektronisk iBR Elektronisk iBR Elektronisk iBR

Variabelt trimsystem (V.T.S.) Manuell V.T.S. Tillval Högpresterande elektrisk VTS Högpresterande elektrisk VTS Högpresterande elektrisk VTS Högpresterande elektrisk VTS Högpresterande elektrisk VTS Högpresterande elektrisk VTS

Impeller Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål Rostfritt stål

SK
RO

V Skrovtyp LFI, komposit LFI, komposit S3 S3 S3 NYTT T3 S3 S3

Färg Black & Sunshine Black & White Wake Red Black & Dayglow Yellow Black & Dayglow Yellow Black & Dayglow Yellow Pearl White Pure White med guld

UT
RU

ST
NI

NG

Digitalt infocenter 23 funktioner inklusive 
bränslemätare, varvräknare, 
hastighetsmätare, Touring/Sport-
läge, nytt ECO-mode, timräknare, 
kompass, V.T.S., bränslenivå, klocka

21 funktioner inklusive 
bränslemätare, varvräknare, 
hastighetsmätare, Touring/
Sport-läge, timräknare, kompass, 
F-N-B-indikator, låg bränslenivå, 
ECO-mode

29 funktioner inklusive 
bränslemätare, varvräknare, 
hastighetsmätare, timräknare, 
kompass, klocka, farthållare, Ski 
Mode, Slow mode, bränsleåtgång,  
vattentemperatur, Touring/ Sport-
läge, VTS-förinställning, ECO-mode

32 funktioner inklusive 
bränslemätare,  
varvräknare, hastighetsmätare, 
timräknare, kompass, klocka, 
bränsleåtgång, tid/sträcka till tom 
tank, varvtid, motortemperatur, 
vattentemperatur, Touring/Sport-
läge,ECO-mode, Boost indikator

32 funktioner inklusive 
bränslemätare, varvräknare,  
hastighetsmätare, timräknare, 
kompass, klocka, bränsleåtgång,  
tid/sträcka till tom tank, varvtid, 
motortemperatur, vattentemperatur, 
Touring/Sport-läge, ECO-mode, 
Boost indikator

31 funktioner inklusive 
bränslemätare, varvräknare,  
hastighetsmätare, timräknare, 
kompass, klocka, bränsleåtgång,  
tid/sträcka till tom tank, varvtid, 
motortemperatur, Touring/Sport-
läge, ECO-mode, Boost indikator

35 funktioner inklusive 
bränslemätare, varvräknare, 
hastighetsmätare, timräknare, 
kompass, klocka, bränsleåtgång,  
tid/ sträcka till tom tank,  
vattentemperatur, djupmätare,  
Touring/Sport-läge, farthållare, 
ECO-mode

28 funktioner inklusive 
bränslemätare,, varvräknare, 
hastighetsmätare, timräknare, 
kompass, klocka, bränsleåtgång, 
Touring/Sport-läge, ECO-mode, 
farthållare, Slow mode, VTS-
förinställning

D.E.S.S. (stöldskyddssystem) Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Hjälpstyrsystem O.T.A.S. O.T.A.S. O.T.A.S. O.T.A.S. O.T.A.S. O.T.A.S. O.T.A.S. O.T.A.S.

Sea-Doo Learning Key Standard – iControl Standard – iControl Standard – iControl Standard – iControl Standard – iControl Standard – iControl Standard – iControl Standard – iControl

Speglar Standard – vidvinkel Standard – vidvinkel Standard – vidvinkel, justerbara Standard – vidvinkel, justerbara Standard – vidvinkel, justerbara Standard – vidvinkel Standard – vidvinkel, justerbara Standard – vidvinkel, justerbara

Standardutrustning Stora förvaringsutrymmen; 
badplattform och badstege; 
dragögla; bakre handtag; 
kromdetaljer

Stora förvaringsutrymmen; 
badplattform; dragögla; bakre 
handtag; sätesrem

Vattentät, löstagbar förvaringsbox; 
komforthandtag; justerbart styre;  
säte med gångjärn; fotstöd för den 
som sitter bakåtvänd; nedfällbar 
badstege; högprestanda VTS; 
3-läges teleskopisk dragstång; 
löstagbart brädfäste

Justerbar stötdämning (aS), säte 
med gångjärn; badplattform 
med förvaring; justerbart X-styre 
med A.E.S. (Advanced Ergonomic 
Steering); X-färgsättning på sätet; 
X-tra greppmatta

Säte med gångjärn; bakre handtag;  
justerbart styre; vattentät löstagbar 
förvaringsbox; dragögla;  justerbart 
X-styre med A.E.S. (Advanced 
Ergonomic Steering); X-färgsättning 
på sätet; X-tra greppmatta

Löstagbar förvaringsbox; 
badplattform; komforthandtag; 
dragkrok; X-styre; X-racingsäte; 
X-tra greppmatta

Intelligent stötdämpning (iS); säte 
med gångjärn; Touring/Sport-läge; 
touringsäte; stänkavvisare; bad-
plattform med förvaring och bad-
stege; justerbart styre; dragögla; 
utdragbara förtöjningslinor; vat-
tentät förvaringsbox; organiserat 
handskfack; säkerhetskit; sand-
säcksankare; skräddarsytt kapell

Intelligent stötdämpning (S); säte 
med gångjärn; Touring/Sport-läge; 
touringsäte; stänkavvisare; bad-
plattform med förvaring och bad-
stege; justerbart styre; dragögla;





 

Som förare av en vattenskoter måste du ta säkerheten för dina passagerare 
personligen.

Som ”Kapten” är du inte bara ansvarig att följa de säkerhetsanvisningar som 
gäller för vattenskoterbruk, utan även för att se till att dina passagerare bär 
lämplig skyddsutrustning och klädsel.

Först av allt måste du och dina passagerare bära en godkänd flytväst som är 
certifierad för vattenskoteranvändning.

Dessutom bör alla passagerare bära våtdräkt och/eller neoprenbyxor som 
skyddar mot skador orsakade av vattenfriktion. Du kan drabbas av allvarliga 
skador om du faller i vattnet i hög fart eller kommer nära jetmotorns munstycke. 
Kom ihåg att vanliga badkläder inte ger samma skydd.

Slutligen rekommenderas dessutom extra skyddsutrustning som skor, handskar 
och glasögon för en säkrare och roligare åktur. 

För mer information om våra kläder och tillbehör, kontakta din auktoriserade 
Sea-Dooåterförsäljare. 

MED RÄTT KLÄDER OCH 
TILLBEHÖR BLIR DET 
ROLIGA ROLIGARE.

TI
LL

BE
HÖ

R FRÄMRE 
FÖRVARINGSFACK
12 L förvaring.  
Maximera förvaringsutrymmet 
på din vattenskoter. 
Bärhandtag ingår.
295100465 -  2012 RXP-X, 

2011 GTI & GTS, 
2012 GTR 
■ Grå

SEA-DOO FÖRTÖJNINGSLINOR FÖR BRYGGA
Anpassat för att enkelt kunna lägga till vid en brygga. Utdragbara linor gör 
förtöjningen snabb och säker och du slipper överflödiga repstumpar. Innehåller 
2,4 m lina med snabblås för önskad längd. Säljs styckevis. 
295100336

TELESKOPISK DRAGSTÅNG 
Bästsäljande, utdragbar dragstång med inbyggda handtag för personen som 
sitter bakåtvänd. 
295100304 -  GTI 2006 - 2010 (ej på bild)
295100457 -  RXT-X RS, GTX, RXT RS, utom modeller med iS,  

2011 GTI & GTS, 2012 GTR

SEA-DOO SPEED TIE

Det första och helt integrerade förtöjningssystemet för vattenskoter. Lätthanter-
liga, utfällbara plattor och anpassat skydd gör monteringen och placeringen av 
Speed Tie-systemet i för och ak-ter enkel. Gör det snabbt, enkelt och säkert att 
lägga till vid en brygga. Innehåller 2,4 m lina med snabblås för önskad längd.  
Sea-Doo Speed Tie-systemet är standard endast på GTX LTD 2012. Säljs parvis.
295100466 - 2012 RXP-X RS
295100422 -  2012 GTR, 2011 GTI och GTS, 2010 och senare, GTX, WAKE Pro,  

RXT RS & RXT-X RS utan fjädring (ej på bild)
296000249 -  GTI iS, RXT iS, RXT-X aS RS, GTX LTD iS med fjädring (ej på bild)

BAKRE FÖRVARING
Förvaringsbox bestående av yttre skal och inre påse som tillför ytterligare 
torr förvaring på en vattenskoter. Boxen upptar maximalt en av tre 
passagerarplatser. Det yttre skalet erbjuder 26 liters skyddad förvaring i 
maritima miljöer. Skalet är inte vattentätt utan tillåter dränering av vatten. 
Förvaringsboxen kan med lätthet kommas åt och öppnas sittandes på 
vattenskotern. Den vattentäta inre påsen är löstagbar och passar skalets 
insida. Förvaringsboxen monteras på den bakre delen av vattenskoterns säte 
och fästs i de bakre handtagen. Fästanordningen är flexibel vilket medför att 
boxen passar de flesta modeller i BRPs sortiment. 
295100419 -  2009 och senare modeller   ■ Svart

SKI MODULE
Aktiverar Ski Mode. Möjliggör olika förinställda accelerationskurvor för en 
perfekt start varje gång du ska dra en wakeboard- eller vattenskidåkare. 
Användarvänligt gränssnitt på mätaren. Ansluts via diagnostikkopplingen. 
Nödvändig hårdvara för installationen ingår.
295100432 - 2010 och senare modeller med iBR. Standard på WAKE-modellen.

DJUPMÄTARE
Mäter och visar vattendjupet under skrovet. 
295100421 -  2011 och senare modeller med iBR™*, 2011 GTS  

(säljs ej i Sverige)
295100324 -  Alla GTX & RXT RS-modeller med 4-TEC-motorer från 2009 och 

tidigare (med undantag av 2002), modeller med iS, GTI 2008-2010
295100332 -  2010 och tidigare iS-modeller, 2010 GTX, RXT RS, RXT-X RS, 

WAKE Pro
*Intelligent Brake and Reverse (iBR)

MODUL TILL VARIABELT TRIMSYSTEM 
Aktiverar och tillhandahåller omedelbar VTS-inställning. En enkel kontakt på 
styret gör att du kan finjustera vattenskoterns nosvinkel under färden. Ansluts 
via diagnostikkopplingen. Kontakt och nödvändig hårdvara för installationen 
ingår.
295100433 - 2010 och senare modeller med iBR utan VTS-kontakt.

MODUL FÖR CRUISE CONTROL OCH SKI MODE
Aktiverar Ski Mode, Cruise control och lågfartsläge på 2010 RXT-X RS genom 
en enkel kontakt på styret. Användarvänligt gränssnitt på mätaren. Ansluts via 
diagnostikkopplingen. Kontakt och nödvändig hårdvara för installationen ingår.
295100455 - 2010 och senare modeller med iBR.

MODUL FÖR X-PAKET
Aktiverer X-paketets funktioner 
i mätaren: varvtid, tid/sträcka 
till tom tank, medel- och 
topphastighet, varv/min och 
motortemperatur. Användarvänligt 
gränssnitt på mätaren. Ansluts via 
diagnostikkopplingen. Nödvändig 
hårdvara för installationen ingår. 
295100431 - 2010-modeller och 
senare med iBR. Standard på X 
RS-modeller.

NYHET

NYHET

NYHET



SEA -DOO VATTENSKOR
Tilltalande och trendig look. Lätt material i EVA med 
TPU-stöd. Enkelt snörningssystem på ena sidan. 
Meshtyg för bästa passform. Avtagbart fotledsstöd 
i neopren. Gummerad sula för bra halkskydd. 
Perforering för vattenevakuering. Tåhätta. 
Sea-Doo logo.
7, 8, 9, 10, 11, 12 (Herrstorlekar)
444163    
■ Svart (90)

NYHET

NYHET
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X-TEAM KEPS
Cool keps med ventilationsnät. 
X-Team-broderi.
Justeringsband med 
metallspänne och BRP-logo.
100% Polyester
286318 - ■ Blå (80)
One size

FLYTVÄST, MOTION, HERR
S, M, L, XL, 2XL, 3XL

900307   ■ Svart (90)

SEA-DOO TECHNICAL BOARDSHORTS
4-vägs stretch, ultralätt och snabbtorkande 
tyg. Löstagbart foder i tunn stretchneopren. 
Funktionella i vattnet, moderiktiga på 
stranden. Förstärkta sömmar. En främre 
ficka på höger sida. Åtdragbar midja. UV-
tåligt tryck baktill. 
88% Polyester, 12% Spandex
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
286301 - Blandade färger (18)

X-TEAMJACKA I NEOPREN, 
HERR
X-Teamjacka med 2 mm neopren. 
2-vägs dragkedja. Präglade 
armbågar. Framfickor. Fodrad huva. 
Bakre slits för bekvämare passform 
i sittande ställning. Kan bäras som 
den är eller under en flytväst.
M, L, XL, 2XL
900209
■ Gul (10)

FLYTVÄST, MOTION, DAM
XS, S, M, L, XL

900308   ■ Svart (90)

SEA-DOO T-SHIRT
Trendigt tribal  
Sea-Dootryck.
100% Bomull 
M, L, XL, 2XL
286245
■ Vit (01)

SEA-DOO FINGERVANTAR 
(VEHICLE GLOVES)
Neoprenhandskar med Spandex-
inslag på fingrarna. Clarino† Nash 
i handflata. Gummerat Pro-Grip på 
tummen och handflatan för bästa 
grepp. Dubbel stickning på utsatta 
områden. Justerbart kardborreband 
runt handleden. Gummerad logo på 
pekfingret. Präglad logodetalj på 
handryggen.
50% Neopren, 40% Clarino Nash, 
5% Lycra
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
286307   ■ Charcoal Grå (07)

X-TEAM VÅTDRÄKT, HERR
Hellång i 5 mm / 4 mm finmaskig 
mesh speciellt utvecklad för kallt 
väder. 5 mm på underkroppen / 4 mm 
på ärmarna. Räfflat material på 
axlarna och sidorna. Stretchneopren 
under ärmarna, på benens baksida 
och på ärmarna. Präglade knän för att 
underlätta knäböjning. Struktur på 
skenbensvadderingen och knäskyd-
den. Bakre blixtlås går att försluta.
S, M, L, XL, 2XL
713800 ■ Vit (01)
3/2 mm neopren

Löstagbart neoprenfoder

SEA-DOO GLASÖGON (RIDING GOGGLES)
Speciellt utformade för vattenskoterkörning 
för att kunna erbjuda det bästa ögonskyddet 
någonsin. En patenterad, allergivänlig 
silikontätning motverkar imma effektivt. 
Reptåligt speglande glas ger utmärkt sikt 
på vattnet. En fästanordning för flytvästen 
förhindrar dem att tappas i vattnet (endast på 
modellerna 2012 Force  och Airflow). Levereras 
i ett hårt fodral med Sea-Doo logo och en påse 
som även fungerar som putsduk. Justerbar rem.

One size
447462   ■ Vit (01), ■ Gul (10),  
■ Orange (12), ■ Svart (90)

Tilltalande och trendig look. Lätt material i EVA med 
TPU-stöd. Enkelt snörningssystem på ena sidan. 
Meshtyg för bästa passform. Avtagbart fotledsstöd 
i neopren. Gummerad sula för bra halkskydd. 
Perforering för vattenevakuering. Tåhätta.

7, 8, 9, 10, 11, 12 (Herrstorlekar)
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PWC KAPELLKROK  
REPLACEMENT KIT
(ej på bild)  
Utbytesbar insydd fästkrok.  
Fäst i stötfångaren.  
Säljs styckevis.
295100407 - Alla vattenskoterkapell

GTI & GTI SE KAPELL
280000462 -  Passar till 2006-2010 GTI & GTI SE, WAKE 155 2009-2010 
  Svart / Ljusgrå

RXP, RXP-X RS KAPELL
280000464 - passar till 2004-2011-modeller 

 Svart / Mortar Grå

WAKE PRO KAPELL
280000461 - passar till 2010 och senare modeller

 Svart / Viper Red

GTI & GTS KAPELL
280000508 -  passar till 2011 och senare modeller
  Svart / Ljusgrå

WAKE 215 KAPELL
280000369 - WAKE 215 2007-2009 

 Mortar Grey / Svart

GTX KAPELL
280000278 -  GTX, utom LTD iS 2007-2009  

 Mortar Grey / Svart

GTX LTD IS™, GTX IS & RXT-X RS IS KAPELL
280000460 -  Passar till 2009 och senare modeller   

 Svart / Ljusgrå

GTX, RXT-X RS & RXT KAPELL
280000472 -  passar till 2010 och senare modeller utan fjädring  

  Svart / Ljusgrå

RXT-X AS RS COVER
280000586 - passar till 2012-modeller   Svart / Ljusgrå

GTX-S KAPELL
280000510 - passar till 2012-modeller   Svart / Ljusgrå

WAKE 155 KAPELL
280000573   Svart / Viper Red

RXP-X 260 RS KAPELL
280000543   Svart / Ljusgrå

Ett komplett och mångsidigt program av färgmatchade vattenskoterkapell. Infärgat 
tyg ger en ökad UV-resistens. Designat utan remmar för enkel hantering. Patenterat 
luftavskiljningssystem för släp.



SKI-DOO®   LYNX®   SEA-DOO®   EVINRUDE®   JOHNSON®   ROTAX®   CAN-AM®

Nothing is more valuable than 
your playtime. That is why BRP is 
dedicated to continually finding 
new and better ways to help 
you enjoy your favorite 
power sports. From snow 
to water to both on- and 
off-road fun, our passion 
for adventure fuels the 
innovations that result in the 
ultimate power sports experience 
for our customers. We value 

the land and water we play on 
and are committed to protecting 
it. Our desire to thrill is paired 

with an emphasis on rider 
responsibi l i ty, placing 
personal safety above 
al l else. So that each 
outing can be the most 

enjoyable, memorable and 
thrilling experience possible. 
Because your free time should 
a lways  be  your  best  t ime .

 www.brp.com
Be with the Right People: www.brpusersclub.com

THE WORLD IS OUR PLAYGROUND

© 2012 Bombardier Recreational Pro-ducts Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag.  ‡Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. 
Printed in Finland 2012. 619950296 Sea-Doo Lineup Brochure 2012 SE

På grund av vårt fortlöpande engagemang i produktsäkerhet och -utveckling, förbehåller vi oss rätten att när som helst ta bort eller ändra tekniska data, priser, design, egenskaper, modeller eller utrustning utan att åta oss några förpliktelser. Vänd dig 
alltid till din auktoriserade BRP-återförsäljare för val av fordon för dina behov, och studera noga och följ anvisningarna i bruksanvisningen, instruktionsvideon och de klistermärken och dekaler som finns på vattenskotern. Kör alltid ansvarsfullt och säkert. 
Bär alltid lämplig klädsel, inklusive godkänd flytväst. Respektera alltid lokala lagar och restriktioner. Kör aldrig påverkad av alkohol, läkemedel eller droger.

Notera att vissa av modellerna på bilderna kan vara extrautrustade.


