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Velkommen til 
Sea-Doo-livsstilen
Se for deg et sted der kjølebagen din alltid er full. Der 
det føles som om tiden går litt saktere, og favorittlåtene 
dine varer litt lenger. Det er et sted som lukter som sjø og 
solkrem med et snev av kokosnøtt. Det er din Sea-Doo-
livsstil, og med originalt Sea-Doo-tilbehør og kjøreutstyr 
kan du enkelt gjøre det store vakre blå havet til noe som er 
spesielt for deg.
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Oppdag den komplette 
MY20 Sea-Doo PAC-serien på 

brppac.com

Se videoene våre for å lære 
mer om kjøreklær og tilbehør 

sea-doo.com

Produktene i denne katalogen kan kjøpes hos en autorisert Sea-Doo-forhandler. For reklameformål viser enkelte scener avbildet i denne katalogen profesjonelle førere og operatører som utfører manøvrer under ideelle og/eller 
kontrollerte forhold. Forsøk aldri å utføre disse eller andre farlige manøvre hvis kjøreferdighetene dine ikke er gode nok. Du må dessuten ha grundig forståelse av og respekt for hvordan Sea-Doo-vannscooteren oppfører seg. 
KJØR SMART FRA STARTEN AV. Kjør alltid ansvarsfullt og sikkert. Etterfølg alle instruksjoner og sikkerhetsmateriell. BRP anbefaler at føreren av en vannscooter er minst 16 år. Bruk alltid relevante verneklær for din type båtbruk, 
inkludert en godkjent redningsvest. Husk alltid at kjøring og alkohol/rusmidler ikke hører sammen. Bruk vannscooteren slik at du holder trygg avstand mellom deg selv og andre. Ta alltid hensyn til lokale lover og bestemmelser. 
På grunn av våre kontinuerlige bestrebelser om økning av produktkvalitet og produktutvikling forbeholder Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) seg retten til når som helst og uten forpliktelser å opphøre med eller 
endre spesifikasjoner, konstruksjoner, egenskaper, modeller eller utstyr. Noen modeller som avbildes her, kan inkludere ekstrautstyr. Priser er basert på produsentenes anbefalte utsalgspriser. Forhandlere kan selge til en annen 
pris. For Canada og USA er avgifter ikke inkludert. Avhengig av sted distribueres produkter av BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Australia Pty Ltd., BRP Finland Oy., BRP 
Japan Ltd., BRP Comm & Trade (Shanghai) Co Ltd. eller Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. ® er registrerte varemerker og TM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products 
Inc. eller dets datterselskaper. * Bombardier er et varemerke som tilhører Bombardier Inc. brukt på lisens. Velcro er et registrert varemerke som tilhører Velcro Industries. Bluetooth er et registrert varemerke som tilhører 
Bluetooth SIG, Inc. Garmin og ECHOMAP er varemerker som tilhører Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. GTX er et varemerke som tilhører Castrol Ltd. som brukes på lisens. YUASA er et registrert varemerke som tilhører 
YUASA Batteries Inc. NGK er et registrert varemerke som tilhører NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away er et varemerke som tilhører Salt-Away Products. Alle andre firma- og/eller produktnavn er varemerker som tilhører sine 
respektive eiere. © 2019 BRP Inc. Med enerett. 

* Kjøpt hos en autorisert BRP-forhandler/-distributør. ** Med mindre annet er angitt eller påbudt i loven. Andre unntak kan gjelde. 
Se fullstendig begrenset garanti eller kontakt en autorisert Sea-Doo-forhandler. Denne begrensede garantien gjelder ikke 
fabrikkinstallert tilbehør. Denne begrensede garantien gjelder ikke for Evinrude-deler og -tilbehør.

2 års garanti*

Få alle opplysningene fra Sea-Doo-forhandleren

  Ekte BRP-deler og tilbehør installert av en autorisert  
BRP-forhandler

 BRP-kjøreklær

 Ettermarkedsprodukter solgt av BRP

Garantiperioden kan variere i ulike regioner.

Du og passasjerene dine må ha en 
godkjent redningsvest til bruk med 

en vannscooter.

Bruk av en neopren-våtdrakt 
eller -bukse vil gi tilstrekkelig 

beskyttelse til den nedre delen av 
kroppen, i motsetning til vanlig 

badetøy. Det kan oppstå alvorlige 
innvendige skader hvis vann 

tvinges inn i kroppens hulrom som 
følge av at man faller i vannet 
eller er nær en jetstrømdyse. 

Til slutt anbefales også ekstra 
verneutstyr som fottøy, hansker 

og briller.

Du finner alle disse varene hos en 
autorisert Sea-Doo-forhandler.

Sikkerhetsregler  
og anbefalinger  

for kjøreklær



Agility Performance

 s. 5 LinQ Basismonteringssett
 s. 6 LinQ Vanntett bag
 s. 9 Ombordstigningstrinn
 s. 13  Oppgraderingssett 

hoveddekk

s. 13  Oppgraderingssett utstyr 
foran og bak

 s. 13  Pro-serien flytelegemesett
 s. 14  BRP Bærbart lydsystem
 s. 14  Støttebase BRP Bærbart 

lydsystem
 s. 18 Sidebeskyttere
 s. 18 Gulvbordkiler

Watersport Thrills

 s. 6 LinQ Box 
 s. 7  Avtakbar innredning til oppbevaringsrom
 s. 9 Wakeboard-stativ (tilleggsutstyr)
 s. 14 BRP Audio-Premium System
 s. 18 Ergolock kneputer (svart)
 s. 20 Hurtigfendere
 s. 20 Hurtigfendermonteringssett

Family Fun

 s. 6 LinQTM Box
 s. 7  Avtakbar innredning til oppbevaringsrom
 s. 8 LinQ Avtakbar vannskimast
 s. 9 Wakeboard-stativ
 s. 14  BRP Audio-Premium System
 s. 17 Ekkolodd

Fra familietur til full gass med 
hårnålsvinger i bølgene, våre 
ideer om tilbehørskombinasjoner 
en fin måte å forbedre Sea-Doo-
livsstilen på.

Forbedre 
opplevelsene 
dine

Sea-Doo tilbehør

WAKE PRO 230

GTI SE

SPARK TRIXX 2up
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Fiske

 s. 4  LinQ 13,5 US Gal (51 L) Kjøler
 s. 4 Hurtigmonterbar stangholder
 s. 7  Avtakbar innredning til 

oppbevaringsrom
 s. 11 Vindavvisere til styre
 s. 11 Oppvarmede håndtak
 p. 15  Garmin† Echomap† Plus 62cv 

Ekkolodd

 s. 18 Vinklede relingfotstøtter
 s. 19 Fiskesete
 s. 20 Hurtigfendere
 s. 20 Hurtigfendermonteringssett

Ready-to-Rev

 s. 6 LinQ Drivstofftralle
 s. 6 LinQ Vanntett bag
 s. 7  Innredning til 

oppbevaringsrom

Connected Comfort

 s. 8 Tow Pro
 s. 9 Ombordstigningstrinn
 s. 10 Styre med justerbart stigerør
 s. 10 Utvidet variabelt trimsystem
 s. 12 Endless Summer-grafikksett
 s. 14 Bærbart BRP-lydsystem
 s. 14  Støttebase til bærbart BRP-

lydsystem

 s. 18 Gulvbordkiler
s. 18 Ergolock kneputer (svart)
 s. 18 Sidebeskyttere
 s. 19 Speil
 s. 19 3up komfortsete
 s. 20 Hurtigfendere

 s. 7  Avtakbar innredning til 
oppbevaringsrom

 s. 14  BRP Audio-Premium System
 s. 15 USB-port
 s. 20 Hurtigfendere
 s.20  Hurtigfendermonteringssett

SPARK 3up

GTX Ltd

RXT-X 300
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1

5

4

3

LinQ 13,5 US Gal (51 L) Kjøler
·  Værbestandig kjøler med stort volum.
·  Rotasjonsstøpt konstruksjon gir eksepsjonell stivhet og 

holdbarhet, og skumisolering av førsteklasses kvalitet gir optimal 
isoppbevaring.

·  LinQ Locking Anchor Base Kit (295100858) kreves for installasjon på 
2018-modeller og på enkelte 2019-modeller.

·  Hvis vannscooteren ikke er utstyrt med en stige, anbefales det å 
kjøpe en for å sikre enkel ombordstigning.

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (2018 og nyere),  
GTI, GTI SE, GTR og WAKE 170 (2020), FISH PRO (2019 og nyere)
269800943

Ny

Hurtigmonterbar stangholder
·  Har hurtigmonteringssystem med utløserspak for 

enkel installasjon på eller fjerning fra en av de 30 
forskjellige stillingene på LinQ 13,5 Gal (51 L) kjøler.

·  Holder fiskestangen fast med hjelp av en støpt 
gummihette som er spesialutviklet til raskt å feste 
eller fjerne fiskestangen med snellearmen.

·  Perfekt til å transportere fiskestengene trygt til 
favorittfiskeplasser eller til dorging.

·  LinQ 13,5 Gal (51 L) kjøler er nødvendig for montering.
295100795

Rask. Enkel. 
Sikker.
Ingenting overgår det eksklusive 
hurtigfestede, verktøyfrie baklaster 
LinQ-systemet.  Den definerer på nytt 
det vannscootere kan bringe med seg, og 
hvordan de gjør det. Du kan ta med mer, 
leke mer og kjøre lenger samtidig som du 
holder mat og drikke kald og frisk.

1  Innfelt arbeidsflate ~ Et ideelt sted å åpne 
fiskekrokboksene og kroke stangen.

2  Tappeplugg ~ På slutten av dagen bruker du en av 
de to tappepluggene for enkel tømming og for å 
lette vekten bak. 

3  Fiskemåler ~ Den er støpt inn i kjølerlokket, slik at 
du raskt kan vurdere størrelsen på fisken.

4  Kraftig oppbevaringslomme ~ Brukes til å lagre 
fiskekrokboksene og levende agn. 

5  Vinklede dorgespor ~ Still stangen i perfekt vinkel 
til å dorge med to liner samtidig (hvis lokale 
forskrifter tillater det).

6  Stangholder stenger med spor ~ Stangholdere kan 
enkelt legges til og enkelt flyttes til forskjellige 
steder rundt kjøleren (Hurtigmonterbar 
stangholder (295100795) selges separat). 

SE VIDEOEN.
sea-doo.com / videoer
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LinQ-basemonteringssett
·  Lar deg montere LinQ-montert tilbehør 

på Sea-Doo vannfartøyer for å utvide 
lastemulighetene og turmulighetene.

·  Tillater montering av LinQ-tilbehør på 
baksiden av vannscooteren.

·  Ikke kompatibel med LinQ 13.5 US Gal 
(51 L) kjøler.

·  Inkluderer 2 LinQ-baser og festeutstyr
·  Hvis vannscooteren ikke er utstyrt med 

en stige, anbefales det å kjøpe en for å 
sikre enkel ombordstigning.

LinQ 4,2 US Gal (16 L) kjøler
·  LinQ montert værbestandig kjøler.
·  Rotasjonsstøpt konstruksjon som gir eksepsjonell stivhet og 

holdbarhet.
·  Førsteklasses skumisolasjon gir optimal isbevaring.
·  Allerede marinisert til å tåle salt maritimt miljø.
·  Merknad: Kan ikke monteres på LinQ drivstofftralle.
Modeller med LinQ Base Kit
295100698

LinQ Update Locking 
Anchor Base Kit
(Ikke vist)
·  LinQ-baser med låsesystem for å 

holde seg oppe mens du monterer 
LinQ-tilbehør.

·  Nødvendig på 2018-modeller og 
noen 2019-modeller for å montere 
LinQ 13.5 US Gal (51 L) kjøler 
(269800943).

·  Erstatter standard LinQ-baser.
·  Standard på FISH PRO.
RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd og  
WAKE PRO (2018 og noen i 2019)
295100858

295100883295100803

GTI, GTS og GTR (2011–2019),  
GTR-X (2017–2019), RXP (2012 og nyere)
295100803

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

Ny  SPARK 2up

295100883

SPARK 3up
295100802

Merknad: LinQ-base monteringssett nødvendig for å montere LinQ-tilbehør når det ikke er standard på vannscooteren. 
Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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Marinisert LinQ-monteringssett.
·  Viktig oppgradering for LinQ bager når de brukes på vannscootere i saltvann.
·  Inkluderer LinQ-monteringsutstyr i rustfritt stål for å gjøre din LinQ fullstendig 

rustfri.
·  Rask og enkel montering
·  Ikke nødvendig for montering av LinQ-kjølere, LinQ vanntett bag og LinQ Box.
Til LinQ bager
295100751

LinQ boks
·  HDPE-konstruksjon med høy presisjon gir 

stivhet og holdbarhet.
·  5 US Gal (19 L) maks.kapasitet.
·  Værbestandig, forseglet og låsbart deksel.
·  Utstyrt med marinisert LinQ-

monteringssett.
Modeller med LinQ Base Kit
715004301

LinQ vanntett bag
·  Helt vanntett rulltoppdesign sikrer utstyret.
·  10,6 US Gal (40 L) justerbar kapasitet.
·  Kraftig, stiv plastbase.
·  Skumfôret bunn gir ekstra beskyttelse.
·  Integrert håndtak for enkel transport på/av 

kjøretøyet.
·  Utstyrt med marinisert LinQ-

monteringssett.
·  2 LinQ lastbaser inkludert.
Modeller med LinQ Base Kit
715002875

Ny

LinQ drivstofftralle
·  Designet for enkel fylling.
·  4 US Gal (15 L) kapasitet.
·  LinQ vanntett bag (715002875) 

kan stables på toppen og gi mer 
oppbevaringsplass.

·  Allerede marinisert til å tåle salt maritimt 
miljø.

·  LinQ-base monteringssett nødvendig for 
å montere LinQ-tilbehør når det ikke er 
standard på vannscooteren. 

Merknad: Drivstofftrallen kan ikke stables.
Modeller med LinQ Base Kit
295100752

Reservelokk 
og helletut i 
gummi til LinQ-
drivstofftralle
(Ikke vist)
860202130

Reservelokk i 
gummi til LinQ-
drivstofftralle
(Ikke vist)
295100791

Monter 
utstyr på 
et blunk, 
raskt 
og uten 
verktøy

Merknad: LinQ-base monteringssett nødvendig for å montere LinQ-tilbehør når det ikke er standard på vannscooteren. 
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10 L 25 L

295100732

2    Innredning til 
oppbevaringsrom

·  Permanent montert pustende premium-belagt 
syntetisk organiseringsnetting.

·  Perfekt til trygg oppbevaring og organisering av 
mindre verdisaker.

·  Designet for å installeres sammen med den 
mobile oppbevaringsboksen for et komplett 
oppsett (295100732).

·  Standard på GTX Ltd-modeller (2018 og nyere).
RXT, RXT-X, GTX og WAKE PRO (2018 og nyere), 
FISH PRO
295100835

Oppbevaringsrom foran
·  Optimerer oppbevaringsplassen.
·  3,2 US Gal (12 L) kapasitet.
RXP-X (2012 og nyere), GTI og GTS (2011–2019), 
GTR (2012–2019), WAKE 155
295100583

Frontavviserlokksett
·  Denne avtakbare avviseren er laget av 

polypropylen, og fører vann bort fra 
førerens føtter og ben og gir en tørrere 
kjøreopplevelse.

·  Kompatibelt med bærbart BRP-lydsystem
SPARK
295100865

Frontoppbevaringskassesett
·  Design med myke sider matcher konturene til 

SPARK og maksimerer oppbevaringsplassen.
·  7,4 US Gal (28 L) kapasitet.
·  Polyuretankonstruksjon beskytter gjenstander 

mot grov sjø.
·  Dreneringshull i bunnen.
·  Kompatibelt med bærbart BRP-lydsystem
·  Frontavviserlokksett inkludert.
SPARK
295100864

Tørrbag
·  Vanntett bag.
·  Punkteringsresistent PVC-

belagt polyesterfibermateriale.
·  Forsterket bunn.
269502121 · 2,6 US Gal (10 L) 

·  Inkluderer en skulderrem.
·  420-denier-resistent polyester 

med TPU-belegg.
269001936 · 6,6 US Gal (25 L)

1  Avtakbar innredning til 
oppbevaringsrom

·  Pustende frontoppbevaring laget av førsteklasses belagt 
syntetisk netting.

·  Bærehåndtak og enkel oppbevaring på eller utenfor 
vannscooteren.

·  Perfekt til å oppbevare våte klær borte fra resten av utstyret 
eller til å transportere utstyr til/fra vannscooteren.

·  Hurtigfester for rask festing av bagen i oppbevaringsrommet.
·  Designet for installasjon med Storage Bin Organizer 

(295100835) for et komplett oppsett (kun 295100732).
RXT, RXT-X, GTX og  
WAKE PRO (2018 og nyere), 
FISH PRO
295100732

Ny  GTI, GTI SE, GTR  
og WAKE 170 (2020)
295100814

2

1

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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LinQ-systemet tilbyr rask 
og enkel installasjon og 

fjerning.

Uttrekkbar vannskimast
·  Høy vannskimast holder tauet oppe fra vannet for 

bedre utøvelse av vannsport.
·  Innebygde gripehåndtak som kan trekkes ut av veien 

når ikke i bruk.
·  Standard på GTX Ltd-modeller (2019 og eldre).
RXT-X, GTX, RXT (2017 og tidligere, unntatt 
modeller med iS), GTI og GTS (2011-2019), GTR (2012-
2019) unntatt GTR-X, GTX Ltd (2014-2017)
295100457

Stroppreservesett
295100740

LinQ avtakbar vannskimast
·  Høy vannskimast holder tauet oppe fra vannet 

for bedre utøvelse av vannsport.
·  Innebygde gripehåndtak som kan trekkes ut av 

veien når ikke i bruk.
·  Standard på WAKE PRO- (2018 og nyere) og 

WAKE 170-modeller.
RXT, RXT-X, GTX and FISH PRO (2018 og nyere), 
GTI, GTI SE, GTR (2020)
295100909

Tow Pro
·  Tre tilbehør i ett – en vannskimast, 

observatørhåndtak og utstyrsstativ.
·  Legg til at det er mer gøy å slepe wakeboardere, 

wakeskatere og tubers takket være høyere 
slepepunkt.

·  Gir observatøren mer selvtillit med ergonomiske 
gripehåndtak.

·  Bær brettet ut til klart vann.
·  Inkluderer en stropp for enkel stuving av 

slepetauetauet.
·  Ikke kompatibel med SPARK 3up LinQ-base 

monteringssett (295100802)
SPARK 3up
295100605

Det har aldri vært så 
spennende å bli slept
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Vannskiøye
·  Erstatter eksisterende 

U-ring for enkel 
sleping av vannski 
og rør.

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

Støtdemperrør
·  Beskytter passasjerer mot 

vannskitau som slynges 
tilbake og holder det borte 
fra impellere.

·  Slitesterkt nylonbelagt 
skum med lukket celle.

295100662

Wakeboard-stativ
·  Hvert stativ er til ett wakeboard og tilbyr trygg 

og enkel oppbevaring av brett.
·  Praktisk å bruke og lett å fjerne.
·  Selges enkeltvis.
·  Standard på WAKE- og WAKE PRO-modeller.
RXT, RXT-X, GTX og GTX Ltd (2018 og nyere), 
GTI, GTI SE og GTR (2020) 
295100838

GTI og GTS (2011-2019) 
291003104, 291002869

 RXT og GTX (2010-2017) 
291003582, 291002864

Delenumre du også trenger for installasjon: Ombordstigningstrinn
·  Praktisk trinn med knevennlig overflate.
·  Installeres lett på høyre side av SPARK og tåler 

inntil 250 kg.
·  Monteres enkelt på akterspeilet og kan installeres 

av enhver autorisert Sea-Doo-forhandler på få 
minutter.

SPARK
295100642

 Ombordstigningsstige
·  Uttrekkbart ombordstigningstrinn til vannscootere.
·  Gjør ombordstigning fra vannet mye enklere.
·  Fjærbelastet plattform som holder seg oppe.
·  Enkel montering, takket være integrerte 

monteringspunkter på vannscooteren.
RXT, RXT-X, GTX og WAKE PRO (2018 og nyere), 
GTI, GTI SE, GTR og WAKE 170 (2020)
295100869

GTI, GTS, GTR (2006-2019), RXP (2006 og nyere), 
RXT-X og GTX (2006-2017)
295100742

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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SPARK uten iBR*  
2016 og tidligere: 278003491, 295100702 
2017 og nyere: 278003491

 SPARK med iBR  
2016 og tidligere: 278003490, 295100702  
2017: 278003490  
2018 og nyere: 278003823

* Intelligent brems og revers (iBR)TM.

Delenumre du også trenger for installasjon:

Justerbart stigerør 
ettermonteringssett
·  Erstatter standard midtkonsoll slik 

at man kan montere styre med 
justerbart stigerør.

   Håndtak med håndstøtte inkludert.
·  Forsterket design, inkluderer alt 

monteringsutstyr til monteringen.
SPARK (2016 og eldre)
295100702

Styre med justerbart stigerør
·  Det unike styret med justerbart stigerør gir deg flere 

muligheter til enkelt å manøvrere SPARK og tilpasse 
opplevelsen til din personlige kjørestil.

·  Juster styringen raskt til en rekke høyder – bruk den nedre 
posisjonen til å kjøre / sitte ned, eller utvid til maksimal 
høyde på sekunder for stående kjøring.

·  Justerbar lengde fra 1,6" til 4" (42,5 til 103,5 mm).
·  Bare vend spaken for å foreta justeringen, verktøy ikke 

nødvendig.
SPARK
295100746

Trinnkiler
·  Gir mer stabilitet og trygghet i 

forskjellige kjørestillinger der du 
står bak.

·  Bakre fotstøtte med 45-graders 
helning som gjør det mulig å stå 
oppreist på vannscooteren når 
du står bak på vannscooteren og 
til slutt utvider spekteret med 
muligheter ved å gjøre det lettere å 
utføre enda flere triks.

SPARK
295100705

Utvidet rekkevidde variabelt trimsystem (VTS)
(Ikke vist)
·  Dette eksklusive Sea-Doo-tilbehøret lar deg overdrive hvor høyt du kan heve 

nesen eller hvor dypt du kan begrave den i vannet.
·  Det utvidede området VTS dobler justeringsområdet sammenlignet med vår 

nåværende standard VTS.
·  Justeringene skjer øyeblikkelig takket være den raske aktiveringsbryteren 

montert på styret som tillater finjustering av vannscooters trimvinkel mens 
du kjører.

·  Enkel pluggtilkobling inkluderer bryter, hette og nødvendig monteringsutstyr.
·  Standard på SPARK TRIXX.
SPARK med iBR (2017 og nyere – full utvidet rekkevidde), (2016 og eldre – 
standardsortiment)
295100704

Kabeltre
(Ikke vist)
·  Påkrevd for å montere styret med justerbart stigerør (295100746) og/eller 

RF D.E.S.S-tasten (295100712).
·  Fungerer enten til tilbehør eller når du bruker begge deler samtidig, så du 

trenger ikke å kjøpe ekstra kabeltre.
SPARK med iBR 
(2017)
278003490

SPARK med iBR  
(2018 og nyere)
278003823
 

SPARK uten iBR  
(2017 og nyere)
278003491

Moro-
faktor
Sea-Doo SPARK gjør det 
enkelt å stå opp, vise seg 
og få oppmerksomhet.  
Vær kreativ, vær original 
og skaff deg tilbehøret 
og kjøreutstyret som får 
deg til å skille deg ut, 
hver gang.
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GTX, RXT,  
WAKE PRO (2011-

2017),  
GTI, GTS, GTR,  

WAKE (2011-2019), 
GTR-X (2018-2019), 

RXP-X (2018-2020) og 
SPARK

Kreves for montering  
på enkelte kjøretøyer:Varmehåndtak

·  Oppvarmede håndtak med integrert knapp på venstre 
håndtak.

·  5 varmenivåer.
·  Trekk på for å erstatte eksisterende håndtak.
·  Integrer Sea-Doos anerkjente håndstøttedesign.
·  Brukes med vindavvisere på styret (295100762) for 

maksimal ytelse. 
·  Oppvarmet gripesele (295100906) som kreves for noen 

modeller.
Alle Sea-Doo-modeller
295100812

Ny

Styre
·  7/8” (22 mm) farget styre i rustfritt stål.
GTR-X (2016-2019), RXP-X (2016 og nyere), SPARK 
med justerbart stigerør

 277002069 · Neongl  
 277002068 · Dragerød  
 277002016 · Hvit  
 277002123 · California-grønn

Håndtak med håndstøtte
·  Designet og profilert for å gi et mye fastere grep med mindre krefter, slik at du 

får større kontroll og komfort på lengre turer men uten håndtrøtthet.
·  Selges enkeltvis.
GXT, RXT, RXT-X og WAKE PRO (2010 og nyere), GTI, GTS og WAKE (2011 og 
nyere), GTR (2012 og nyere), RXP-X (2012 og nyere) og SPARK (2014 og nyere)
Høyre

 277001946 · Svart  
 277002014 · Rød

Venstre
 277001958 · Svart  
 277002015 · Rød

Håndtaksett
·  Bedre kontroll og komfort ved bruk av gummidesign med dobbel densitet.
·  Selges parvis.
Passer til alle vannscootere (2000 
og nyere) unntatt SPARK (2015 og 
tidligere)

  295500976 · Blå / svart  
  295500977 · Jordgrå / svart  
  295500979 · Rød / svart  
  295500980 · Tinngrå / svart  
  295500981 · Gul / svart

Passer til alle vannscootere (2000 
og nyere) unntatt SPARK (2015 og 
tidligere)

 277001336 · Skifer grå / svart 
(Selges enkeltvis)

Varmehåndtaksledninger
(Ikke vist)
295100906

NyNy

Vindavvisere til styre
·  Design gir bedre beskyttelse og flott stil.
·  Beskyttelse mot kald vind og vannsprut.
·  Selges parvis.
GTX, RXT, RXT-X og WAKE PRO (2010 og nyere), 
GTI, GTS og WAKE (2011 og nyere), GTR og RXP-X 
(2012 og nyere), SPARK (2014 og nyere)
295100762

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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Endeløs sommer Baksprut

Hang Ten

Flora

Kahuna BloomNivå 1 Lett

Nivå 2 Medium

Nivå 3 Full De er BRP-lisensierte produkter levert av SCS. SCS tilbyr tilpassede 
registreringsnumre som kan bestilles som en integrert del av 
Attitude grafikksett, eller de kan tilpasses og produseres separat.

Opplev et bredt utvalg av 
kombinasjoner med alle våre 40+ 
forskjellige grafikksett, tilgjengelig 
i 3 tilpasningsnivåer med 6 
fargetemaer.

Disse eksklusive Sea-Doo Attitude-
grafikksettene lar deg tilpasse SPARK, 
enten det er for en enkel ansiktsløftning 
eller fordi du vil at vannscooteren skal 
vekke oppmerksomhet. 

Alt du trenger å gjøre er å gå til scsseadoowraps.com  
Hvis du vil se alle alternativene, kan du bare besøke 
Sea-Doo-forhandleren, som vil håndtere bestillingen og 
monteringen.

tilpasningsnivåer

Designet for å feste seg til alle 
overflater på kjøretøyet, og 
designene vil ikke falme i sollys.

Ny  Grafikksett

Stort fargeutvalg
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GTR 215 (frem til 2016), RXT 
og GTX 260 (2009-2017),  
RXT og GTX 230 (2017-2018), 
RXT og GTX 215 (2009-2017)
296000431

Topplaster inntaksrist
·  Inntaksrist med unik vingedesign for forbedret 

akselerasjon og toppfart.
·  Dype sideskinner forbedrer stabilitet og håndtering av 

kjøring i rett linje.
·  Slitesterkt sort racingbelegg beskytter mot korrosjon.
·  IJSBA tillatt i race.
·  Pumpetetningssett (295100846) er nødvendig for å nyte 

fordelene ved risten fullstendig.
SPARK
295100845

Pumpetetningssett
·  Stedsspesifikke, støpte innsatser fyller hulrom i 

inntaksristskoen som kan tømme luft inn i pumpen og 
forårsake kavitasjon.

·  Tillater positiv forsegling for maksimal ytelse.
·  Nødvendig når du monterer topplasterinntaksrist 

(295100845).
SPARK
295100846

PRO-serie flytelegemesett
·  Racingtestede flytelegemer i Pro-serien vil forbedre 

håndteringen av vannscooterne dramatisk med overlegen 
design av blad og støtteplate.

·  Inkluderer et solid monteringssystem som har en 
solid støtteplate og fire forankringspunkter med 
aluminiumsinnsatser i flytelegemefinnene.

·  Dybden på flytelegemet er justerbar for å kontrollere hvor 
mye de påvirker scooteren.

·  Enkel montering, bruker originale monteringsbolter.
SPARK
295100847

Oppgraderingssett dekksutstyr
·  Robust skivesett i rustfritt stål erstatter direkte de originale dekksskivene av plast.
·  Gir en fantastisk kosmetisk oppgradering sammen med økt holdbarhet.
·  Presisjonsmaskinerte skiver er elektropolert og gir utmerket passform og finish.
·  Viktig å ha for gjentatt fjerning og utskifting av dekk for regelmessig vedlikehold og inspeksjon.

Hoveddekk
·  Inkluderer 22 skiver til hoveddekk (senter) 

adkomst, pluss en ekstra skive.
SPARK
295100848

Dekk foran og bak
·  Inkluderer 31 skiver til dekk foran og bak, 

pluss en ekstra skive.
SPARK
295100849

Slitering i rustfritt stål
·  Sterk og slitesterk slitering i rustfritt stål.
·  Motstår skader og korrosjon.
·  Anbefales hvis bruk av vannscooteren inkluderer hyppig 

stranding eller grunn og raskt vannkjøring.
·  Direkte utskifting og enkel montering med innpressing.
Merknad: Kontakt nærmeste Sea-Doo-forhandler for 
veiledende utsalgspriser på disse produktene. 
GTI, GTS, WAKE,  
GTX, 130, 155 og 170  
(2011 og nyere)
267000800

SPARK
295100649

Vanninntaksrist mot forurensninger
(Ikke vist)
·  Beskytter jetpumpen og kjølesystemet ved å blokkere steiner og forurensninger større enn 0,39" (10 

mm).
·  Bidrar til å unngå skader og for tidlig slitasje på impeller og slitering.
·  Bidrar også til å redusere algeansamling.
·  Anbefales hvis bruk av vannscooteren inkluderer hyppig stranding eller grunn og raskt vannkjøring.
·  Forvent noe reduksjon i ytelse.
GTI, GTS og WAKE (2011-2019)
271001948

Se side 57 for flere sportsdeler.

Sportsutstyr 
gir SPARK 
en fordel 
og ekstra 
spenning

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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Frontavviser reservelokk
·  Påkrevd når du installerer BRP Audio-Portable System (295100866) på 

SPARK med iBR og Convenience Package (2018 og tidligere).
·  Også nødvendig når Front Storage Bin Kit (295100864) eller Front 

Deflector Cover Kit (295100865) er installert på vannscooteren.
·  Inkludert på 2019-modeller utstyrt med samme funksjon.
295100870

Bærbart BRP-lydsystem
·  50 watt lydanlegg med Bluetooth†-konnektivitet.
·  Fullt nedsenkbart i vann og mobilt, kan brukes av og på vannscooteren.
·  Frontmontert og plassert mot føreren for å oppnå maksimal lydklarhet.
·  Kontrollpute på høyttaleren for justering av volum og sang.
·  Drevet av et oppladbart litiumbatteri som gir 24 timers* bruk før opplading.
·  Støttebase med hurtigkoblingssystem kreves (295100913).
·  Frontdeflektor reservelokk (295100870) kreves når du installerer lydanlegget 

på 2018- og eldre modeller med iBR og Convenience Package eller når Front 
Storage Bin Kit (295100864) eller Front Deflector Cover Kit (295100865) er 
installert.

·  Adjustable Riser Retrofit Kit (295100702) kreves for å installere på SPARK 
(2016 og eldre).

SPARK
295100867

BRP Audio-Premium-system
·  Fullt integrert lydsystem med Bluetooth-konnektivitet.
·  Fullt nedsenkbart i vann.
·  To kraftige 50 Watt høyttalere gir klar musikk, selv mens du kjører.
·  Fjernkontrollpute på venstre høyttaler lar deg veksle mellom låter 

og volum raskt og enkelt.
·  Musikken vil spille selv etter at motoren er slått av.
·  Trenger kabeltre (278003684) hvis installert med Garmin Echomap 

Plus 62cv Fish Finder.
RXT, RXT-X, GTX og WAKE PRO 
(2018 og nyere), FISH PRO
295100711

Ny  GTI, GTI SE, GTR og  
WAKE 170 (2020)
295100839

Støttebase til bærbart BRP-lydsystem
·  Kreves for å installere BRP Audio-Portable-system (295100866).
SPARK
295100913

* Basert på intern testing av BRP på omtrent 50 % volum. Batteriets levetid kan variere avhengig av driftsforhold, inkludert, men ikke begrenset til, temperatur.

Musikken din, 
hvor som helst

Lytt til musikken 
din på vannet 
eller på land 
med dette 
helt vanntette 
og mobile 
lydsystemet.

295100711
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Gir forhåndsinnstilte posisjoner for raske innstillinger 
når du justerer vannscooterstrim. Når du trimmer opp, 
kjører du tørrere, noe som hjelper når du sleper. Når 
du trimmer ned, kan du kjøre mer aggressivt mens du 
holder deg limt til vannet.

Sekundært batterikabelsett
·  Lar deg legge til en ekstra enhet til det doble batterioppsettet.
·  Vil gi deg den ekstra kraften du trenger for å skaffe strøm til 

elektriske komponenter som BRP Audio-Premium-system eller 
Garmin Echomap Plus 62 cv Ekkolodd i lengre perioder.

·  Settet inkluderer nødvendige ledninger og batteriholder.
·  Ekstra batteri selges separat (410301203).
RXT, RXT-X, GTX og WAKE 
PRO (2018 og nyere), FISH PRO
295100792

Ny  GTI, GTI SE, GTR og  
WAKE 170 (2020)
(Ikke vist)
295100859

USB-port
·  Lar deg lade enhetene dine som 

telefon og actionkamera.
·  USB-lader utstyrt med en smart 

modul som oppdager strømstyrken 
som telefonen din trenger, slik at 
du alltid har konstant ladetid og 
aldri trenger å bekymre deg for å 
overlade enheten.

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

Inkluderer signalomformer for 
Garmin CHIRP† tradisjonell 
sonar.
RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO og FISH 
PRO (2019 og nyere*  )
295100801

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

Signalomformer ikke 
inkludert.  Leverer kun 
GPS-funksjoner. 
RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO  
(2019 og nyere*), GTI, GTI SE, GTR  
og WAKE 170 (2020) 
295100871

Utvidet rekkevidde variabelt trimsystem 
(VTS)
·  Dette eksklusive Sea-Doo-tilbehøret lar deg overdrive hvor høyt 

du kan heve nesen eller hvor dypt du kan begrave den i vannet.
·  Det utvidede området VTS dobler justeringsområdet 

sammenlignet med vår nåværende standard VTS.
·  Justeringene skjer øyeblikkelig takket være den raske 

aktiveringsbryteren montert på styret for å tillate finjustering 
av vannscooters trimvinkel mens du sykler.

·  Enkel pluggtilkobling, og inkluderer bryter, hette og 
monteringsutstyr som er nødvendig for installasjon.

·  Standard på SPARK TRIXX.
SPARK med iBR (2017 og nyere – full utvidet rekkevidde), 
(2016 og eldre – standardsortiment)
295100704

Garmin ECHOMAP Plus 62cv ekkolodd
·  Gjør det mulig for båtførere å bruke de beste navigasjonskartene og 

ekkoloddteknologi.
·  Lys, 6" (15,2 cm) skjerm som kan leses i sollys.
·  Inkluderer grunnleggende verdenskart.
·  Bruk innebygd WiFi til å pare med den gratis ActiveCaptain†-appen for å få tilgang 

til OneChart†, Smart Notifications, Garmin Quickdraw† Community-data og mer.
·  Del veipunkter og ruter med andre ECHOMAP- eller STRIKER†-enheter.
·  Trenger kabeltre (278003684) hvis installert med BRP Audio-Premium-system.
·  Standard på FISH PRO-modeller.

For 2018-modeller må du kontakte en sertifisert BRP-forhandler for å bekrefte kompatibilitet.
Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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CTEK BRP 5.0 Lader
860200997

SPARK uten iBR* 
2016 og tidligere: 278003491, 295100702 
2017 og nyere: 278003491

 SPARK med iBR  
2016 og tidligere: 278003490, 
295100702 2017: 278003490  
2018 og nyere: 278003823

* Intelligent brems og revers (iBR)

Delenumre du også trenger for installasjon:

RF D.E.S.S.TM Nøkkel
·  Tyverisikringsteknologi for den marine verdenen.
·  Tasten til det digitalt kodede sikkerhetssystemet 

(DESS) kulegirdesign gir føreren enkel og rask 
start hver gang.

·  En radiofrekvensbrikke i nøkkelen kommuniserer 
trådløst med kjøretøyet, så SPARK først starter 
når nøkkelkoden samsvarer med kjøretøyet, for 
sikkerhets skyld.

·  I motsetning til tidligere DESS-nøkler, selges 
kablingen nå separat.

SPARK
295100712

Ski- og X-pakkemodul
(Ikke vist)
·  En modul som inkluderer både Ski- og 

X-pakkefunksjoner:
-  Aktiverer skimodus: Har et utvalg 

av forskjellige forhåndsinnstilte 
akselerasjonskurver for perfekt start hver 
gang du sleper vannski eller wakeboard, i 
tillegg til jevn slepehastighet.

-  Aktiverer X-pakkefunksjoner på instrumentet: 
gjennomsnitts- og toppfart / turtallsskjerm 
låser opp startmoduskontrollen og hele VTS-
området (50 % mer rekkevidde).

·  Brukervennlig grensesnitt på instrumentet.
·  Enkel pluggtilkobling.
·  Inkluderer monteringsutstyr nødvendig for 

installasjon.
RXT, RXT-X, GTX og WAKE PRO (2018 og 
nyere), FISH PRO
295100857

X-pakkemodul
(Ikke vist)
·  Aktiverer X-pakkefunksjoner på instrumentet:  

rundetider, drivstofftid og avstand til 
“tom”, gjennomsnitts- og topphastighet / 
turtallsvisning og motortemperatur.

·  Brukervennlig grensesnitt på instrumentet.
·  Enkel pluggtilkobling.
·  Inkluderer monteringsutstyr nødvendig for 

installasjon.
Merknad: Kabeltre (278002569) og 3 ampere.  
sikring (710001008) må installeres på 2011- til 
2017-modeller.
GTI, GTS, GTR og WAKE 155 (2017 og nyere), 
GTX, RXT og WAKE PRO (2018 og nyere)
295100757

12-Volt uttak og installasjonssett
·  Bruk denne 12 V-kontakten til å lade telefonen eller GPS-enheten.
·  Utstyrt med vanntett deksel for å forhindre inntrengning av vann.
GTX og RXT uten 
fjæring (2015 og tidli-
gere), WAKE PRO  
(2015 og tidligere)
295100612

GTX og RXT uten 
fjæring og  
WAKE PRO (2016-2017)
295100675

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

Skimodul
(Ikke vist)
   Aktiverer skimodus:
·  Tilbyr et utvalg av forskjellige forhåndsinnstilte 

akselerasjonskurver for perfekt start hver gang 
du sleper vannski eller wakeboard, i tillegg til 
jevn slepehastighet.

·  Brukervennlig grensesnitt på instrumentet.
·  Enkel pluggtilkobling.
·  Inkluderer monteringsutstyr nødvendig for 

installasjon.
Merknad: Kabeltre (278002569) og 3 amp. 
sikring (710001008) må installeres på 2011- til 
2017-modeller.
GTI, GTS og GTR (2017 og nyere),  
GTX, RXT og RXT-X (2018 og nyere)
295100756

Programmerbar nøkkelline
·  Reduserer hastigheten på vannscooteren 

og lar mindre erfarne førere lære gradvis.
DI- og 4-TEC-modeller (2014 og tidligere)
278002203

D.E.S.S. Flytende 
sikkerhetssnor
·  Reservesnor til D.E.S.S.
Alle modeller (2014 og tidligere)
278002199

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.

Batterilader/vedlikeholdslader
·  Helautomatisk 3 ampere batterilader/

vedlikeholdslader.
·  Holder lagrede blysyrebatterier ladet.
·  Lader og vedlikeholder små batterier.
·  Mikroprosessorstyrt flertrinnslading 

for økt presisjon, sikkerhet og 
batterilevetid.

·  Autospenningsdeteksjon.
·  Detekterer automatisk 6 eller 12 volt 

batterier.
·  Flytemodusovervåking opprettholder 

automatisk optimal batterilading.
·  Omvendt tilkoblingsbeskyttelse 

beskytter batteri og lader mot skader.

·  Krokfeste henger utenfor 
arbeidsområdet for sikkerhet og 
bekvemmelighet.

·  Display/på-knapp.
·  Trykk på skjermknappen for å vise 

ladeprosessen.
·  Oppfyller de høyeste industristandarder 

for energieffektivitet/miljøvennlighet.
·  Innhold: 3 ampere batterilader, 

klemmeadapter, DC adapter, 24” sikret 
ringlederkabler med vanntett deksel, 
bruksanvisning.

·  Nordamerikansk plugg (110 V)

715005061
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Modeller på Polytec-skrog
295100599

Elektrisk koblingssett
(Ikke vist)
·  En veldig praktisk og sikker måte å legge til elektrisk tilbehør på.
·  Plug-and-play-tilkobling.
·  Nødvendig for å installere ekkolodd på spesifikke modeller (se 

tabellen Ekkolodd).

Modell År 295100324 295100332 295100679 295100927 295100872

SPARK 2014 og nyere* •
GTI/GTS 2008-2010 •
GTI/GTS (900 HO) 
(PolytecTM skrog) 2017-2019 •

GTI/GTR/GTR-X 
(glassfiberskrog)

2011-2017 •
2018-2019 •

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

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

GTX 4-TEC motor
(2009 og tidligere, unntatt 2002) •

2010 •
2011-2017 •
2018 og nyere •

GTX iS/S/aS 2010 og tidligere •
2011-2017 •

GTX Ltd 2011-2017 •
2018 og nyere •

RXT/RXT-X 4-TEC-motor (2009 og  
tidligere, unntatt 2002) •

2010 •
2011-2017 •
2018 og nyere •

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

2018 og nyere •
WAKE PRO 2010 og tidligere •

2011-2017 •
2018 og nyere •

* Elektrisk tilkoblingssett (295100599) kreves for installasjon.  
** Monteringsbrakett (278002495) nødvendig for installasjon.

·  Viser vanndybden under skroget.
·  Plug-and-play-tilkobling.
·  Standard på GTX Ltd-modellene.

Modell År 295100497 295100634 295100678 295100681 295100739

SPARK 2014 og nyere •

GTI/GTI SE/ 
GTS/GTR 
(glassfiberskrog)

2011-2019 •

GTI/GTS  
(Polytec skrog) 2011-2019 •

WAKE 2011-2017* •

2018-2019 •

GTI/GTR/WAKE 2020 •

FISH PRO 2019 og nyere •

GTX 2010-2015** •

2015** •

2016-2017 •

2018 og nyere •

RXT/RXT-X 2010-2015** •

2015** •

2016-2017 •

2018 og nyere •

RXP-X 2012-2015** •

2015** og 
nyere

•

WAKE PRO 2010-2015** •

2015** •

2016-2017 •

2018 og nyere •

For 2014* og 2015** modeller, kontakt en sertifisert BRP-forhandler for å sinne riktig sett til vannscooteren.

Ekko-
lodd

·  Holder motorrommet tørt.
·  Inkluderer lensepumpe, monteringsbrakett, lensebeslag, 

slange og monteringsutstyr som kreves for installasjon.
Lense-
pumpesett
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Gjør lengre turer 
behageligere 
enn noen  
gang

295100810

295100875

Sidebeskyttere
·  Disse beskyttelsene i 6 deler er spesielt 

designet for SPARK.
·  Kurvene og vinklene følger vannscooterens 

linjer og forbedrer utseendet mens de 
beskytter mot små støt og slitasje.

·  Kommer ikke i veien for hurtigfendere eller 
vedlikehold du må utføre.

SPARK
295100575

Ergolock kneputer
·  Lar deg hvile knærne på en behagelig pute.
·  Bidrar til å holde beina låst på plass på Ergolock-

systemet.
·  Kombineres med Floorboard Wedges som gir bedre 

balanse på kjøretøyet.
RXT, RXT-X, GTX  
og WAKE PRO (2018  
og nyere), FISH PRO
295100744 · Sølv 
295100804 · Svart

Ny  SPARK
295100810 · Svart

Floorboard Wedges
·  Utviklet for kjøring i høy fart, forlengede fotbrettkiler 

vil holde både førere og passasjerer strabilt plassert, 
komfortabelt og sikkert.

·  Når de brukes sammen med vår Ergolock-knepute 
295100810, sikrer kilene at alle kan glede seg over 
vannscooterens fulle muligheter

RXT, RXT-X, GTX og WAKE 
PRO (2018 og nyere)
295100745

Ny  SPARK
295100875

Vinklede relingfotstøtter
·  4" lange vinklede fotstøtter med 

integrerte matter, festet på den øvre 
ytterkanten på fotbrønnen på hver 
side av vannscooteren.

·  Gir en komfortabel og sikker posisjon 
for føttene og beina mens du fisker fra 
siden av vannscooteren.

·  Beskytter lakken på kanten av 
fotbrønnene mot slitasje forårsaket 
av fisking.

·  Standard på FISH PRO-modeller, i 
Mango Orange-versjon.

RXT, RXT-X, GTX og WAKE PRO  
(2018 og nyere), FISH PRO
295100793   svart
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 Passer til 
alle farger på 
vannscootere.

2up 3up

Fiskesete
·  Designet for enkel bevegelse fra førerplass til 

passasjer for å fiske.
·  Optimert for fisking vendt sidelengs med økt 

sidestabilitet kombinert med Angled Gunwale 
Footrests (295100793).

RXT, RXT-X, GTX og WAKE PRO (2018 og nyere)
295100882

Ny

SPARK panelsett
·  Pump opp SPARK med fargerikt panelsett.
·  Settene inkluderer: 3 paneler, SPARK-dekaler, BRP-logo og 

nødvendig monteringsutstyr.
SPARK

 295100627 · Blueberry  
 295100628 · Key Lime  
 295100674 · Chili Pepper  

 295100613 · Bubble Gum  
 295100615 · Orange Crush 
 295100617 · Pineapple

Komfortsete
·  Spesialdesignet sete som øker kjørekomforten på lengre turer.
·  Har en formet og større sitteflate som gir bedre vektfordeling og stabilitet i grov sjø.
·  Konstruert med mykt skum.
·  Direkte kompatibelt med standardsetet.
SPARK 2up
295100893

SPARK 3up
295100894

Speil
·  Slitesterk og robust konstruksjon som tåler 

røffe kjøreforhold.
·  Perfekt integrert i scooteren.
·  Konveks linse gir vidvinkel.
·  Selges parvis.
SPARK
295100881

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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295100550 295100729

Sea-Doo hurtigfortøyning til brygge
(Ikke vist)
·  Samme eksklusive fortøyningssystem tilgjengelig som vannscootertilbehør, tilpasset 

bryggemontering.
·  Gir rask og sikker fortøyning for alle vannscootere, og eliminerer for mye tau på dekk.
·  Skrus direkte i bryggen.
·  Lagrer 1,7 m tau og låses i ønsket lengde.
·  Selges enkeltvis.
295100336

Hurtigfendere
·  Beskytt investeringene dine fra dokkskader med disse enkle 

å installere og fjerne fendere designet spesielt for Sea-Doo 
vannscootere.

·  Foran og bak på SPARK-modellene sikrer et solid feste på det 
optimale stedet.

·  Hurtiugfendrene flyter og den oransje fargen med høy 
synlighet holder dem i synsvidden.

·  Krever at monteringssett for hurtigfendere (295100550 eller 
295100729) for å installeres på andre modeller enn SPARK.

·  Patentsøkt.
·  Selges parvis.
Passer på alle vannscootere, unntatt GTI, GTI SE, GTR og 
WAKE PRO (2020)
295100418

Sea-Doo 
hurtigfortøyning
·  Fullt integrert fortøyningssystem for 

vannscootere, gir det ultimate innen 
praktisk, rask og sikker tillegging.

·  Et viktig tilbehør som frigjør 
lagringsplass og sikrer at du til enhver 
tid har en fortøyningsline.

·  Oppbevarer 1,7 m tau og låser i 
ønsket lengde.

·  Standard på GTX Ltd-modeller (2017 
og tidligere).

·  Selges parvis.

Hurtigfendermonteringssett
·  Lar deg glede deg over den raskeste og enkleste måten å installere 

fendere på vannscooteren på.
·  Ikke nødvendig på SPARK-modeller.
Alle vannscootere med iBR 
unntatt RXP-X, GTI, WAKE, GTR 
og GTS (2011-2019), GTX, RXT, 
RXT-X, WAKE PRO (2008-2017)
295100550

RXT, RXT-X, GTX og WAKE PRO 
(2018 og nyere), FISH PRO
295100729

SPARK
295100496

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

GTR (2012-2019), GTI, GTI SE og GTS (2011-
2019), GTX uten fjæring (2010-2017),  
WAKE PRO (2017 og tidligere), RXT og RXT-X 
uten fjæring (2010-2017), WAKE 155 (2010-2019)
295100680

Rask og 
sikker
Sikre scooteren mellom turene 
med Sea-Doo hurtigfendere og 
hurtigfortøyning.
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Hold ting enkelt med 
et svært praktisk 
sandsekkanker.   
Fyll, stopp og slipp!

Sammenleggbart anker
·  1,6 kg (1 kg) sammenleggbart anker med beskyttende belegg.
·  Perfekt til midlertidig fortøyning av vannscootere og småbåter i 

gjørme, sand, grus og stein.
·  Inkluderer et 25" (7,62 m) tau i9 marin kvalitet med et 

integrert flytelegeme, kraftig rustfri stålkarabinkrok og en 
oppbevaringskasse i nylon.

·  Kompakt nok for oppbevaringsrommet.
295100750

Sandsekkanker
·  Laget av 600-denier løsningsfarget gult polyesterstoff 

som kan inneholde ca. 20 kg våt sand.
·  Måler 15 ¾” x 9” (40 cm x 22,9 cm).
·  16" nylonstropp (4,9 m 1,3 cm).
·  Plastkrokfeste og støpt flottør.
295100661

Anker
·  11 kg (5 kg) mothakeanker med skliring gir sikkert grep.
295100046

Bryggefortøyning
·  Fortøy vannscooteren med dette flytende 

Sea-Doo-støtdempede nylontauet.
·  Gir sikkerhet for å holde vannscooteren 

og bryggen sammen.
·  En per pakke.
295100851

Manuelt reverssett
·  Dette settet kan enkelt legges til SPARK og hjelper deg 

enormt med tilleggingsmanøvrer og lasting på henger.
·  En spak som er plassert på venstre side gjør det enkelt 

å reversere og unngå behovet for aggressive eller farlige 
manøvrer.

SPARK uten iBR
295100596

Fender
·  Polyform-styrke og pålitelighet med 

et vinylventilsystem for rask, fleksibel 
justering av fastheten.

·  Én 16" fender og ett tau per pakke.
295100877

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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Brannslukningsapparat
·  Et krav til alle vannscootere.
·  Designet for å passe inn i alle 

brannslukningsholdere.
·  Ideell til fett, olje og elektriske 

branner.
·  Godkjent av den amerikanske og 

kanadiske kystvakten.
·  Ikke CE-godkjent
295100833 · Hvit

Tomt ark til klistremerker
(Ikke vist)
·  Bruk dette selvklebende arket på scooteren 

slik at du kan legge til egne regionale eller 
andre personlige klistremerker.

295100654 · Hvit

Registreringssett
(Ikke vist)
·  Uv-bestandig registreringssett av høy kvalitet.
·  Enkelt å installere uten deformasjon, med et lim som 

fester seg til alle overflater, inkludert SPARK.
·  Finnes i to kontrastfarger som oppfyller forskrifter om 

høyde og størrelse.
Alle vannscootere
3” (7.6 cm)  
295100570 · Svart 
295100578 · Lysegrå

4” (10,2 cm) 
·  Oppfyller internasjonale 

lover.
295100631 · Svart

Sikkerhetsutstyrssett
·  Dette settet inneholder alt du trenger til 

vannscooteren din.
·  50' (15 m) kraftig bøyeline, øsekar, fløyte og 

vanntett lommelykt.
295100330

Fløyte
·  "Ertefri" fløyte.
·  Gir en ekstremt høy, 

gjennomtrengende lyd 
som kan høres over lange 
avstander.

·  Påvirkes ikke av vann; 
fjernes bare ved å blåse 
raskt.

295500554

LinQ drivstoffkanne
·  Designet for enkel fylling.
·  4 US Gal (15 L) kapasitet.
·  Lar LinQ vanntett bag (715002875) stables på 

toppen og gi mer oppbevaringsplass.
·  Allerede marinisert til å tåle salt maritimt miljø.
·  LinQ basemonteringssett kreves for å installere 

LinQ-tilbehør når det ikke er standard på 
vannscooteren. 

Merknad: Drivstoffkannen kan ikke stables.
Modeller med LinQ Base Kit
295100752

LinQ drivstoffkanne reservelokk 
og munnstykke
(Ikke vist)
860202130

LinQ reservegummilokk 
til drivstoffkanne
(Ikke vist)
295100791
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Deksler

Våtdrakter 
og 

rashguards

Dockingtilbehør

LinQ-tilbehør

Betjeningsutstyr 
og håndtak

Bager og 
lagring

Utforsk den komplette Sea-Doo-
serien og mer tilbehør for perfekte 
dager på vannet. 

Besøk brppac.com.
Flytevester

Ta Sea-Doo-
livsstilen på 
nett



1  Gult stoff indikerer håndtakets innsettingspunkter.

2  Glidelåsåpninger gir enkel tilgang til 
fortøyningsklemmer.

3  Glidelåsåpning gir enkel tilgang til hanskerommet, 
oppbevaringsrom foran og til drivstoffpåfylling.

4  Glidelåsåpning har plass til LinQ-tilbehør på 
bakdekket med trekket på plass.

5  Patentert luftutslippsystem til trekking med 
tilhenger.

6   Sidekroker fester trekket under transport.

7  Glidelåsåpning gjør det mulig å bruke stropper til 
å feste vannfartøy med trekk til tilhengeren.

  Værbestandige trekk beskytter 
vannscooteren under lagring og transport.

  Laget av kraftig UV-bestandig 
løsemiddelfarget polyesterduk.

  Mykt innvendig fôr hindrer slitasje på 
panelet.

  Områder utsatt for mer slitasje er 
forsterket med et lag med dobbelt seilduk.

  Perfekt til vannscooteren, med eller uten 
installert Sea-Doo-tilbehør.

  Standard på GTX Ltd-modellene.

Sea-Doo trekk
VIKTIGE FUNKSJONER

1

2

5

6
67

4

3

Et trekk beskytter Sea-Doo 
vannscooteren mot elementene 
og bidrar til å bevare finishen.

Velg trekket 
som passer 
perfekt til 
vannscooteren

Funksjonene kan variere avhengig av vannscootermodell.
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295100754 295100407

Passer
Åpning til  

LinQ-tilbehør

Enkel tilgang til 
bensinlokk og 

oppbevaringsrom

Praktiske åpninger 
for enkel tilgang til 
hurtigfortøyningen Farger Sku Pris

GTX, RXT-modeller med 
fjæring

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

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

GTX, RXT, WAKE PRO, 
FISH PRO  
modeller uten  
fjæring

RXT, RXT-X, GTX og WAKE PRO (2018 og nyere) • • Sort 295100874  
GTX S, GTX Ltd, RXT, RXT-X (2010-2017) • Svart/Lysegrå 295100719  
WAKE PRO (2010-2017) Sort 295100720  
FISH PRO • • Sort 295100873  

RXP-X, GTR-X modeller
RXP-X (2012 og nyere) •

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

GTS, GTI, GTR, WAKE 
modellene

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

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

Spark-modeller:

SPARK 2up (kompatibel med justerbart stigerør, bærbart 
BRP-lydsystem og LinQ-tilbehør) • • •

Sort
295100912  

SPARK 3up (kompatibel med justerbart stigerør, bærbart 
BRP-lydsystem og LinQ-tilbehør) • • • 295100789  

Merknad: For tidligere modellår spør forhandleren om detaljer.

Kroker til utskifting av trekk
Alle modeller (2017 og nyere)
295100754

Alle modeller (2016 og 
tidligere)
295100407

280000460, 295100718, 295100719

295100722 295100720 295100912, 295100789

295100815

295100724295100873

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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Se våre Sea-Doo-tilhengere hos din nærmeste forhandler!

Sea-Doo-tilhengere
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Myk design som beskytter brukeren og 
vannscooteren, uten skarpe vinkler som kan skade 

huden eller bunnen av vannscooteren. 

 •  Smart, patentert klikkmekanisme til Spark.
 •  Ingen festestropper trengs for å feste vannscooteren.
 •  Optimert til alle Spark-modellene (1+1 og 1+2), uten behov for å 

justere støtter eller tilbehør. 
 •  Tilhengerens totalvekt (400 kg) gjør det mulig å trekke den selv 

med små kjøretøyer.

Viktige funksjonerClick & Go  
tilhenger



Sea-Doo-tilhengere
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Sea-Doo Spark Click & Go-tilhenger
 •  Robust feste
 •  Ikke behov for separate støtter
 •  Brukervennlig
 •  Smart, patentert Click & Go-låsemekanisme
 •  Hengslet lysbjelke beskytter lysene under utsetting og fjerning
 •  Ikke behov for festestropper
 •  Sikker design
 •  Myk design beskytter vannscooteren og brukeren

Totallengde 390 cm
Totalbredde 160 cm
Total vekt
(gjør det mulig å trekke tilhengeren selv med små kjøretøyer) 400 kg

For alle Sea-Doo Spark-modeller
619590207 (uten brems) 
619590338 (med brems)

En
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Nydesignet 
vannscooteren med 
gummistopper

Sea-Doo-tilhengere
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Sea-Doo Big One-tilhenger

Sea-Doo Big Two-tilhenger

 •  Ikke behov for separate støtter
 •  Brukervennlig
 •  Feste vannscooteren med festestropper
 •  Sikker, myk design som beskytter vannscooteren og brukeren
 •  Avtakbar lysbjelke   
 •  Lysbjelke til å vippe opp

 •  Ikke behov for separate støtter
 •  Brukervennlig
 •  Feste vannscooteren med festestropper
 •  Sikker, myk design som beskytter vannscooteren og brukeren
 •  Lysbjelke til å vippe opp

Totallengde 447 cm
Totalbredde 160 cm
Total vekt 600 kg

Totallengde 515 cm
Totalbredde 245 cm
Total vekt 1 200 kg

For alle Sea-Doo Spark-vannscootermodeller
619590223 (uten brems)  
619590337 (med brems)

For alle Sea-Doo Spark-vannscootermodeller
619590586 (med brems)
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Rullesett til Big One
(Ikke vist) 

619590397



Sea-Doo-tilhengertilbehør
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Skrallefeste
·  Utviklet spesielt til å feste vannscootere til en tilhenger.
·  Tilpasset 4-krokssystem er ideelt for rask installasjon/

fjerning uten å skille stroppen fra skrallen.
·  Fingertuppjustering med luksusskralle.

·  1" (2,5 cm) Sea-Doo-merket polyesterstropp har 
skrogbeskyttelsesputer, ekstra stroppholder og belagte 
kroker.

·  Selges enkeltvis.
Alle vannscootere (unntatt Sea-Doo SPARK)
295100389

Skrallefester
·  400 lb (181 kg) sikker arbeidsbelastning.
·  1" x 10' (2,5 cm x 3 m) stropp med Sea-Doo-, Ski-Doo- og 

Can-Am-logoer.

·  Luksusskralle med gummihåndtak.
·  Belagte S-kroker.
·  Pakke med 2.

Alle vannscootere
860200447

Bolt-On† uttrekkbare skrallestropper
·  Perfekt til transport av vannscootere eller sikring av laster.
·  Monteres enkelt: skrus på hvilken som helst flat overflate 

(f.eks. Lasteplan eller ramme).
·  1" x 6' (2,5 cm x 1,83 m) festestropp med kraftige sømmer 

som tåler 500 lb (226 kg) og har en bruddstyrke på 1500 ib 
(680 kg).

·  Praktisk uttrekkbar trykknapp slakker automatisk, spoler 
og lagrer stroppen, mens skrallemekanismen strammer 
stroppen og sikre kjøretøyet eller lasten på plass.

·  Gummiskrallehåndtak gir fast grep, og kroken er vinylbelagt 
for å beskytte uansett overflate.

·  Selges parvis.
Alle vannscootere
295100737

Enkel Dobbel
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Robust feste · · ·

Ikke behov for separate støtter · · ·

Brukervennlig · · ·

Smart, patentert Click & 
Go-låsemekanisme

·

Hengslet lysbjelke beskytter 
lysene under utsetting og fjerning

·

Ikke behov for festestropper ·

Sikker design · · ·

Myk design beskytter scooteren 
og brukeren

· · ·

Feste vannscooteren med 
festestropper

· ·

Avtakbar lysbjelke ·

Lysbjelke til å vippe opp · ·

Hovedfunksjoner 
tilhenger 



Flytevester

Uansett hvilken kjørestil du har, har Sea-Doo tenkt på det. 
Velg mellom tre kategorier Flytevester som passer dine 
behov: Ultimat, Atletisk eller Universal-Flytevest.

S. 30

Innovativt Sea-Doo kjøreutstyr er den perfekte 
måten å bringe Sea-Doo-livsstilen utover 
typiske grenser og leve i dagevis på sjøen.

Funksjonell. 
Komfortabel. 
Attraktiv.

Sea-Doo-kjøreutstyr



Kjøredrakt

Kjøredrakten vår er vindtett, 
vannavstøtende og tørker 
raskt, og er allsidig nok til å 
passe til enhver situasjon.

S. 36 

Bager

Perfekt utstyr til å holde 
ting organisert, tørt og for 
hånden.

S. 43

Våtdrakter og rashguards

Holder deg varm og komfortabel uansett hvor du drar. 
Våtdrakter, rashguards og neoprenshorts er viktige 
elementer for å maksimere tiden din på sjøen.

S. 37

Briller

Lys kommer inn, vann 
holder seg ute. Gøy skal 
alltid være så enkelt.

S. 40

Fottøy

Beskytter deg på turen, 
komfortable på land.

S. 41

Hansker

Enkel bevegelse og et 
solid grep på all moroa 
du kan håndtere.

S. 42

Sportsklær

Få hvert øyeblikk til å se like bra ut som du føler det.

S. 44

Overdel av 
netting og 
perforerte 

innleggssåler for 
hurtig tømming 

av vann
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Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.

PVC-fri og bærekraftig. 
Føles lett selv når den 
er våt og maksimerer 
luftstrømmen, fordi jo 
mer komfortabel du er, 
desto bedre og lengre vil 
du kunne kjøre.

Ultimat
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Tilbake

SE VIDEOEN.
sea-doo.com

Airflow Flytevest til herre
285870 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
285872 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Svart (90)

Airflow Flytevest til dame
285873 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
285875 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Svart (90)

Airflow Flytevest
TEKNISKE FUNKSJONER

  Svært holdbart ecoprene ytterskall.
 Komfortabel passform.
 YKK† frontglidelås.
  Myk, lett og slitesterkt vestinteriør 
konstruert av miljøvennlig 100 % 
PVC-fritt bioskum.
  Sidepaneler i stretchfôrstoff gir 
forbedret komfort.
  Store armhull som gir kjørekomfort.
  Løkke bak nakken til å feste brillene 
på vesten.
  D-ring til nøkkelsnor.

Med 
ventilasjon

Lett selv 
når våt

UtstyrHurtigtørkendeCE-
godkjent.

AIR FLOW SYSTEM  
 Innvendig EVA-form som 
holder overflaten borte fra 
huden.

RYGGKOMFORTSONE
Ekstra skumpolstring som 
minimerer trykket på 
korsryggen og gir støtte.

Enkelt å 
bevege seg

NETTINGPANEL 
Fjerner overflødig 

vann for hurtig 
tørking og termisk 
regulert komfort.
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Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.

Matcher din aktive kjørestil, 
kan håndtere robust 
daglig - og heldags bruk. 
Tettsittende og behagelig og 
skjermer intuitivt kroppens 
bevegelser, og romslig der 
det teller for ikke å hindre 
bevegeligheten.

Atletisk
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SE VIDEOEN.
sea-doo.com

Freedom Flytevest til herre 
286761 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
286763 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Rød (30), Gul (10)

Ny

Freedom Flytevest dame
286764 (US) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
286766 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Aqua (76)

Ny

Force Pullover Flytevest 
·  Svært holdbart ytterskall av neopren.
·  Myke PVC-skuminnlegg.
·  Anatomisk snitt med store armhull og strategisk 

plasserte nettingavløpspaneler som gir 
kjørekomfort.

·  YKK-sideglidelås.
   Løkke bak nakken til å feste brillene på vesten.
   D-ring til nøkkelsnor.
286758 (US) · XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL 
286760 (EU) · S, M, L, XL, 2XL  
Svart (90)

Ny

NETTINGPANEL  
Fjerner overflødig vann for hurtig 
tørking og termisk regulert komfort.

Varm mot 
huden

RYGGKOMFORTSONE
Ekstra skumpolstring som 
minimerer trykket på 
korsryggen og gir støtte.

CE-
godkjent.

Enkelt å 
bevege seg

UtstyrCE-
godkjent.

Hurtigtørkende: Lett selv 
når våt

  Svært holdbart ecoprene 
ytterskall.
  Kombinasjon av PVC og 
polyetylenskuminnlegg.
  Komfortabel passform.
  YKK-glidelås foran.
   Løkke bak nakken til å feste 
brillene på vesten.
  D-ring til nøkkelsnor.

  Segmenteringer foran og bak for bedre 
komfort og enkel bevegelse.
  Sidepaneler i stretchfôrstoff gir forbedret 
komfort.
  Store armhull som gir kjørekomfort.

Enkelt å 
bevege seg

Utstyr

Freedom Flytevest
TEKNISKE FUNKSJONER

Tilbake
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Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.

Kombinerer god verdi med 
komponenter av høy kvalitet 
som ikke vil ødelegge 
utseende, sikkerhet, komfort 
og funksjonalitet. Enkel 
passform slik at den kan 
deles av et bredt spekter med 
mennesker, og allsidig slik at 
den kan brukes til en rekke 
typer vannsport. 

Universal
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Junior

SE VIDEOEN.
sea-doo.com / videoer

Motion Flytevest dame
286770 (US) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
286772 (EU) · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
Grå (09), Oransje (12), Svart (90)

Ny

Motion Flytevest herre
286767 (US) · M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
286769 (EU) · S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  
Gul (10), Rød (30), Grønn (70), Blå (80)

Ny

Navigator Flytevest
·  Unisex, verdibygget Flytevest. 
· Kraftig ytterskall av polyester.
·  Dobbelt størrelse gjør den perfekt til deling.
·  Polyetylenskuminnlegg.
   Store armhull som gir kjørekomfort.

   Løkke bak nakken til å feste brillene på 
vesten.

   D-ring til nøkkelsnor.
·  CE-godkjent.

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

Ny

Sandsea Flytevest til barn
· Kraftig ytterskall av polyester.
·  Polyetylenskuminnlegg.
   Store armhull som gir komfort. 
· Flytevest-størrelse Small leveres med 
kystvaktgodkjent pute. Sertifisert til 
generell båtbruk, ikke vannscooter.

·  CE EN395 standard
· Barn/spedbarn/ungdom med pute
· Kun oransje og gul godkjente farger
CE-godkjent.

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)  
Oransje (12)

Ny

Jr. Motion Flytevest
· Kraftig ytterskall av polyester.
·  Polyetylenskuminnlegg.
   Store armhull som gir komfort.
CE-godkjent.
286776 (US)· L (50-90 lb)  
286778 (EU) · L (30-40 kg) 
Oransje (12)

Ny

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

Motion Flytevest
TEKNISKE FUNKSJONER

 Kraftig polyester ytterskall.
 Polyetylenskuminnlegg.
  Segmentert skum bak gir økt 
komfort mens du sitter (kun 
på herremodell).

Lav 
vannabsorpsjon

  Tilpasset passform basert 
på din størrelse.
  Store armhull som gir 
kjørekomfort.
  D-ring til nøkkelsnor.

Lett vekt Rimelig og best 
verdi

CE-
godkjent.

Løkke bak nakken til 
å feste brillene på 
vesten.
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Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.

Airflow Freedom Force Pullover Motion Navigator Jr. Motion Sandsea til barn

Herre · 285870 (US), 285872 (EU)
Dame · 285873 (US), 285875 (EU)

Herre · 286761 (US), 286763 (EU)
Dame · 286764 (US), 286766 (EU)

286758 (US), 286760 (EU)
Herre · 286767 (US), 286769 (EU)
Dame · 286770 (US), 286772 (EU)

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

Sort (90)
Herre · Rød (30), Gul (10)
Dame · Aqua (76)

Svart (90)
Herre · Gul (10), Rød (30), Grønn (70), Blå (80)
Dame · Grå (09), Oransje (12), Svart (90)

Oransje (12), Svart (90) Oransje (12) Oransje (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

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

Dame  (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)

Finn din perfekte Flytevest.
Velg mellom tre Flytevest-kategorier som passer dine behov.

ULTIMAT
Utrolig ytelse i en ultralett pakke.

ATLETISK
Holder seg komfortabel når du manøvrerer aktivt.
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Airflow Freedom Force Pullover Motion Navigator Jr. Motion Sandsea til barn

Herre · 285870 (US), 285872 (EU)
Dame · 285873 (US), 285875 (EU)

Herre · 286761 (US), 286763 (EU)
Dame · 286764 (US), 286766 (EU)

286758 (US), 286760 (EU)
Herre · 286767 (US), 286769 (EU)
Dame · 286770 (US), 286772 (EU)

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

Sort (90)
Herre · Rød (30), Gul (10)
Dame · Aqua (76)

Svart (90)
Herre · Gul (10), Rød (30), Grønn (70), Blå (80)
Dame · Grå (09), Oransje (12), Svart (90)

Oransje (12), Svart (90) Oransje (12) Oransje (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

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

Dame  (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)

UNIVERSAL
En fantastisk allrounder med stor verdi.
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Element kjørejakke til 
herre
440799 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Svart (90)

Element kjørebukse 
til herre
441699 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Svart (90)

Kjørebukse til dame
441622 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Svart (90)

Element kjørejakke 
til dame
440798 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Svart (90)

Funksjon 
og  
komfort

Element kjørejakke 
 100 % polyester.
  Lett softshell ergo-design gir god komfort.
  Passer under Flytevest.
  Slank passform som beskytter mot vinden og holde 
varmen inne.
  1 innvendig lomme.
  2 utvendige håndlommer.
  Myk mikrobørstet interiør gir ekstra komfort.
  Velcro† stropper på håndleddet til justering.

Element kjørebukse
  100% polyester.
  Børstet strikket termisk fleeceinteriør.
  Supratex i sete og knær gir ekstra komfort 
og holdbarhet.
  Komfortabelt linning med justeringsspenne.
  2 utvendige hoftelommer med glidelås.
  Glidelås på leggen tett på ankelen mens du 
kjører.

Forleng sesongen og 
forleng dagene med 
denne vindtette, 
vannavstøtende, 
pustende og raskt 
tørkende lette jakken 
og buksen. Gå fra 
å kjøre i bølgene 
til klubbhuset med 
sømløs stil.

Element kjørejakke og -bukse
TEKNISKE FUNKSJONER
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Stil og 
varme

Montego bukse herre
286724 · S, M, L, XL, 2XL  
Svart (90)

Montego bukse til 
dame
286726 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Svart (90)

Montego jakke til herre
286725 · S, M, L, XL, 2XL  
Rød (30)

Montego jakke dame
286727 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Aqua (76)

Holder deg varm og 
komfortabel uansett 
hvor du drar.

 3 mm neopren.
 Atletisk passform.
  Superstretchstoff på sidene for bedre 
bevegelighet.
  Flatlock-strikket konstruksjon hindrer 
gnagsår.

Montego jakke
  Sea-Doo-trykk foran og bak. 

Montego bukse
  Supratex ved sete og knær gir ekstra 
komfort og holdbarhet.
  Flatterende design med høy midje (dame).
  Sea-Doo-trykk ved leggen.

Montego jakker og bukser
TEKNISKE FUNKSJONER

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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¾ rygglidelås gjør 
den enkel å ta av 

og på.

Neopren kjørejakke til 
herre
·  2 mm neoprenjakke som gir 

akkurat den rette mengden varme 
og beskyttelse.

·  Lommer med glidelås foran.
·  Snorjustering i hetten.
·  Justering med krok og løkke ved 

håndleddet.
·  Sea-Doo-trykk foran og på hetten.
286695 · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Rød (30)

Neoprenshorts 
til dame
·  2 mm neopren. 
·  Sea-Doo-trykk på ryggen.
286721  
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Svart (90)

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

Neopren langermet 
beskyttelsesvest til 
herre
·  Superstretch 2 mm neopren gir 

en atletisk passform og utmerket 
komfort og bevegelighet.

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

Kan brukes for 
seg selv eller over 

en Flytevest.

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.

Åpen krage gir enkel 
bevegelse av nakken.

Shorty våtdrakt til dame
286723 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Hvit (01)

Shorty våtdrakt til herre
286722 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Rød (30)

Escape Shorty våtdrakt
TEKNISKE FUNKSJONER

 3 mm neopren.
  Glideskin† på arm- og bensøm som tetting.

Glidelås bak.
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Sea-Doo 
termotopp/-bukse
95 % nylon, 5 % spandex 
454216 · S, M, L,  
XL 454217 · S, M, L, XL  
Svart (90)

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

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

Sea-Doo tørrdrakt
· T-ZIP vanntett glidelås foran (plast) 
· 1 brystlomme - tette sømmer 
·  Sklisikkert materiale ved sete og 

friksjonstrykk 
· Elastisk i midjen bak 
· Justerbare håndledd 
· Justerbar og avtakbar hette 
· Neoprenkrage og -ermeender 
· Integrerte støvler 
·  D-ring killer loop på høyre side av 

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

Sea-Doo kortermet beskyttelsesvest
 Atletisk passform.
 SPF 50+ UV Lycra-beskyttelse.

Herre
286731  
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Rød (30), Svart (90)

Dame
286732  
S, M, L, XL  
Rød (30), Svart (90)

Langermet beskyttelsesvest til herre
·  Løstsittende passform.
   SPF 50+ UV Lycra-beskyttelse.
454293 · XS, S, M, L, XL, 2XL  
Grå (09), Blå (80)

Ny
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Sea-Doo flytende solbriller
·  Polariserte fargede kromlinser.
·  Luftinjiserte armer gir flytegenskaper og lett vekt.
·  Justerbart sikkerhetsstroppsystem.
448622 · Én størrelse  
Sølv (08), Oransje (12), rønn (70)

Ny

Sea-Doo kjørebriller
·  Anti-tåke fargede kromlinser.
·  Indirekte ventilasjonsramme.
·  Justerbart stroppsystem.
·  Festesnor for briller til Flytevest.
·  Valgfrie kjørebriller Rx-innlegg (448624) 

(selges separat).
448623 · Én størrelse  
Sølv (08), Oransje (12), Grønn (70)

Ny

Kjørebriller RX-innlegg
·  Designet for Sea-Doo kjørebriller 

(448623).
·  Gå til optikeren, de fleste vil kunne 

tilpasse linser til dine behov.
448624 · Én størrelse  
Klar (00)

Ny

Briller 
som er 
laget for 
sjøen

Legg til 
dine data
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Sea-Doo Parlee sandaler
·  Myk syntetisk stropp.
·  Lett og behagelig såle.
·  Anti-skli yttersåledesign.
444246* · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 · Brun (04)

Ny

Sea-Doo neoprenstøvler
·  5 mm dobbeltlimt og blindsydd 

neoprenkonstruksjon.
·  Rustfri kraftig glidelås.
·  Fleksible gummitå- og hælbeskyttelseshetter.
·  Støpt yttersåle med sklisikker såledesign.
·  Anti-skli innersåle.
286702* · 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 · Svart (90)

Sea-Doo karbonsandaler
·  Myk syntetisk stropp.
·  Lett og behagelig såle.
·  Anti-skli yttersåledesign.
444245* · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 · Svart (90)

Ny

Sea-Doo vannsko
·  Amfibiske lavtskårne sko som 

gir beskyttelse på sjøen og ser 
ut som løpesko på land. 

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

Ny

* For tilsvarende europeiske skostørrelser se s. 47.

Sea-Doo kjørestøvler  
og vannsko
TEKNISKE EGENSKAPER

 Antimikrobiell behandling.
 Lette EVA mellomsåler.

 Beskyttende uretanbelegg rundt hele.
  Overdel av netting og perforerte 
innleggssåler gir hurtig tømming av 
vann.
 Sklisikre yttersåler som ikke gir merker.

Sea-Doo kjørestøvler
·  Disse amfibiske midtskårne 

støvlene er laget for 
sportsbruk, og lar deg kjøre 
hardt mens du beskytter 
anklene mot støt mot skroget.

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

Ny

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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Neoprenhansker
·  1,5 mm super stretch neopren 

gir overlegen komfort og 
bevegelighet.

·  Anti-skli gummiert trykk på 
håndflatene.

·  Forformede fingre.
90 % neopren, 10 % nylon
286729 · XS, S, M, L, XL, 2XL 
Svart (90)

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

Attitude-hansker
·  Hansker med spandex-fingerkiler 

og stretchstoff som gir enkel 
bevegelse.

·  Dobbeltsøm i områder med høy 
belastning gir holdbarhet.

·  Clarino† Nash 
håndflatemateriale og gummiert 
Pro-Grip i håndflaten som sikrer 
et solid grep.

·  Justerbar borrelåslukking på 
håndledd.

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

Attitude Shorty hansker
286688 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Svart (90)

Gi gass og 
styr med 
trygghet 
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Sea-Doo tørrpose
·  1 liters volum sprutsikker beskyttelse for småting du 

vil ha med på tur.
·  Laget av lett materiale med vanntett belegg.
·  Gjennomsiktig TPU-vindu og rulletopp i tørrbagstil 

med klips.
·  Beltekrok for enkel bæring.
·  Telefon ikke inkludert.
Merknad: Ikke beregnet på bruk under vann.
469540 · Én størrelse  
Svart (90), Gul (10)

Sea-Doo Dry Backpack fra Ogio
·  Stroppholdesystem sikrer at alle stroppene er festet i høye hastigheter.
·  Konstruert av 420-denier nylon for holdbarhet.
·  20,5" H (rullet) x 10,5" B x 6,75" D (52 cm x 27 cm x 17 cm).
·  26 liter (1600 cu in) kapasitet. 
469562 · Én størrelse  
Svart (90)

Kult utstyr  
på land  
og sjø 

Sea-Doo Carrier Dry Backpack fra Ogio
TEKNISKE EGENSKAPER

1 Helt vanntett rulletoppkonstruksjon.

2  Lomme med hurtigtilgang foran med glidelås.

3  Innredningspanel med 2 glidelåslommer på 
innsiden.  Vesker til bærbar PC og nettbrett.

4  Avtakbart fôr med høy synlighet.

5  Skulderstropper med dobbel densitet for komfort.

6  2-veis justerbar brystrem.

7  360-graders reflekterende silketrykk.

8  Ventilert bakpanel avkjøler føreren.

9  Avtakbart assymetrisk hoftebelte.

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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Sea-Doo 
klassisk caps
·  Justerbar med 

plaststropp bak.
 100 % bomull
286693 · Én størrelse 
Grå (09), Svart (90)

Sea-Doo 
nettingcaps
·  Lett caps med netting 

bak.
·  Justerbar med 

plaststropp bak.
·  Sea-Doo-logo foran.
100 % polyester
454211 · Én størrelse 
Navy (89), Svart (90)

Ny

Bredbremmet hatt
·  Holder den varme solen ute 

mens kjølig luft kommer inn fra 
ventilasjonsåpninger på siden.

·  Sider som kan knepes opp  
gir stabilitet i sterk vind og  
utvider synsfeltet.

·  Vindsnor og størrelsesjusteringssystem 
fester hatten godt på hodet.

·  Mørk underside av bremmen blokkerer 
reflekser fra vannoverflaten.

100 % bomull
454294 · Én størrelse  
Grå (09)

Ny

Sea-Doo 
nakkebeskyttelse
·  Rasktørkende beskyttelse 

når du er på sjøen.
·  Lett, fukttransporterende, 

pustende stoff.
·  SPF 50 UV-beskyttelse.
·  Fungerer umiddelbart 

som pannebånd eller 
ansiktsmaske.

100 % polyester
454295 · Én størrelse 
Hvit (01)

Ny

Vis det du 
liker med 
klærne 
dine
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Logo Tee
100 % bomull
454213  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Hvit (01), Blå (80), 
Svart (90)

Ny

Diamond Tee
100 % bomull
454212  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Hvit (01), Blå (80), 
Svart (90)

Ny

Sea-Doo 
signatur-tee til 
dame
95 % bomull, 5 % spandex
454210  
2XS, XS, S, M, L, XL, 
2XL Hvit (01), Grå (09),  
Navy (89)

Ny

Sea-Doo 
klassisk polo
100 % bomullspiqué
286691  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Hvit (01), Grønn (70), 
Navy (89)

Ny

Vis det du 
liker med 
klærne 
dine

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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Element 
kjørejakke til 
herre
440799  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Svart (90)

Element 
kjørejakke til 
dame
440798  
XS, S, M, L, XL, 2XL 
Svart (90)

Element kjørejakke
·  Lett softshell ergo-design gir 

høy komfort.
·  Myk mikrobørstet interiør gir 

ekstra komfort.
100 % polyester

Sea-Doo 
hettegenser
60 % bomull, 40 % 
polyesterfleece
454215  
S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Lynggrå (27)

Ny

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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Gjør 
deg klar 
til den 
perfekte 
turen

Best resultat oppnås ved å få en annen til å måle. Mål kroppen i 
badedrakt eller undertøy. Målebåndet må være tettsluttende, men 
ikke stramt.  Hvis målingen kommer mellom to størrelser, velger du 
den største. 

Armlengde • La armene henge ned 
på siden i en litt bøyd stilling. Mål fra 
midten av baksiden av nakken, langs 
armlengden, til håndleddet.

Innersøm • Uten sko, fra skritt til 
gulvet.

Bryst • Mål under armene rundt den 
mest omfangsrike delen av brystet.

Midje • Mål rundt midjen på det 
smaleste stedet. 

Hofter • Stå med bena sammen, mål 
rundt den tykkeste delen 

Slik måler du

Herre
Størrelser XS S M L XL 2XL 3XL

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

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

Lave hofter (sete) (cm) 86-91 91-97 97-104 104-114 114-124 124-135 135-145

Armlengde (cm) 76-79 79-81 81-84 84-86 86-89 89 89-91

Innersøm (cm) 79-80 80-81 81 81 81 81 81

Dame
Størrelser 2XS XS S M L XL 2XL

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

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

Lave hofter (sete) (cm) 84-89 89-94 94-99 99-107 107-114 114-124 124-135

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

Innersøm (cm) 76 76 76 76 76 76 76

Dame
Størrelser XS S M L XL 2XL

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

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

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

Motion til herre
Størrelser S M L XL 2XL 3XL 4XL
USA - bryst (in) - 37-41 41-45 45-49 49-53 53-57 57-61
EU - Bryst (cm) 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135 135-145 145-155

Navigator
Størrelser XS S/M L/XL 2XL/3XL 4XL/6XL
USA - bryst (in) 28-32 32-40 40-52 50-60 61-66
EU - Bryst (cm) 71-81 81-102 102-122 127-152 -

Motion til dame
Størrelser XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
USA - bryst (in) 28-32 32-36 36-40 40-44 45-49 49-53 53-57 57-61
EU - Bryst (cm) 76-84 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135 135-145 -

Sandsea til barn
Størrelser S M L
US - vekt 0-30 lb 30-50 lb 50-90 lb
EU - vekt  10-15 kg 15-20 kg 30-40 kg 

Freedom og Airflow til herre
Størrelser S M L XL 2XL 3XL
USA - bryst (in) 33-37 37-41 41-45 45-49 49-53 53-57
EU - Bryst (cm) 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135 135-144

Freedom og Airflow dame
Størrelser S M L XL 2XL 3XL
USA - bryst (in) 30-33 33-37 37-41 41-45 45-49 49-53
EU - Bryst (cm) 76-84 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135

Force Pullover
Størrelser XS/S S M L XL 2XL 2XL/3XL
USA - bryst (in) 34-36 - 37-39 39-41 41-43 - 111-119
EU - Bryst (cm) - 81-91 94-99 99-104 104-109 111-119 -

Jr. Motion
Størrelser L
Vekt USA 50-90 pund - EU 30-40 kg

Flytevester
Herre
Størrelser XS S M L XL 2XL 3XL

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

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

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

Våtdrakter, Athletisk passform beskyttelsesvester og Neoprenshorts

Kjøredress, løstsittende beskyttelsesvest og sportsklær

Sea-Doo kjørestøvler, vannsko og sandaler
Størrelser (CA) 7 8 9 10 11 12 13

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

Sea-Doo neoprenstøvler
Størrelser (CA) 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

* Bruk CA-koder for å fullføre delenummeret på bestillingen.

Størrelser XS S M L XL 2XL 3XL 

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

Hansker Mål håndflatebredden

Fottøy Mål fotlengden

Størrelse Kode
ONE SIZE 00

2XS 01
XS 02
S 04
M 06
L 09

XL 12
2XL 14

Størrelse Kode
3XL 16
4XL 18
XS/S 90
S/M 72
L/XL 73

2XL/3XL 74
5 24
6 25

Størrelse Kode
7 27
8 28
9 29
10 30
11 31
12 32
13 33

Hvilken kode representerer din størrelse?
1  Finn størrelsen din.

2  Den tilhørende koden er KODEN som du bruker til å fullføre 
delenummeret på bestillingen.  
Eksempel: 440227_90  
Størrelse: M = Kode "06", derfor 4402270690
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* Installert av forhandler

Med Sea-Doo-deler får du tryggheten med to 
år garanti. Den gjelder enten de installeres 
av deg eller en autorisert BRP-forhandler. Og 
hvis de installeres av forhandler, dekkes også 
arbeid.

Originaldeler 
som setter  
standarden

Sea-Doo deler

GARANTI

PÅ O RIG I N AL DELER

2 ÅR
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295100244 529035880

Drillpumpe
·  Fjern motoroljen trygt og enkelt.
·  Aktiver med en elektrisk drill.
295100244

Merknad: Kontakt nærmeste forhandler for veiledende utsalgspriser på oljebaserte produkter.

NGK† tennplugger
·  BRP-forhandlere har hele serien med 

premium NGK tennplugger til Sea-Doo 
vannscootere.

DCP-R8E
707000246

FR9C-G
296000421

CR8EB
415129403

Oljefilter
·  Be en sertifisert BRP-forhandler  

om å finne riktige deler til  
vannscooteren.

420956741 420956744 420956123

4T 5W-40 syntetisk 
blanding oljeskiftsett
·  Ultralett praktisk 

universaloljeskiftsett sparer tid 
og penger.

·  Inkluderer XPS syntetisk eller 
syntetisk blandingsolje, oljefilter, 
o-ringer og skive.

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

større motor

Håndpumpe 
med beholder
529035880

Velg mellom produkter designet til å utføre regelmessig vedlikehold enkelt og holde vannscooteren på sitt beste.

Vedlikehold

Oljevakuumverktøy

  Vi anbefaler å skifte olje hvert år før sesongen eller etter 
hver 100 timers bruk, avhengig av hva som kommer 
først. Dette vil øke verdien på kjøretøyet ditt.
  Over tid brytes motoroljen ned og slites ut, noe 
som gjør den mindre effektiv til å smøre kritiske 
motorkomponenter og absorbere friksjonsvarme.

  I tillegg inkluderer våre praktiske oljeskiftesett allerede 
de riktige delene og riktig mengde olje basert på 
kjøretøyets vedlikeholdsbehov. Det har aldri vært 
enklere å ta vare på Sea-Doo.
  Å skifte olje som anbefalt er en praksis du vil verdsette 
lenge.

Visste du ...

Vedlikehold
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Koblingsslange
·  For de fleste 

vannscootermodellene 
som allerede har en 
T-kobling.

·  Også for 
vannscootermodeller 
som bruker 
spyleadapteren på 
kjøreskoens vannuttak.

295500258

Spyleadapter
·  For de fleste 

vannscootermodellene med 
et gjenget vannuttak på 
kjøreskoen.

295500473

Spylesett
·  Viktig for å holde motoren korrosjonsfri og maksimere effekten.
·  Settet inneholder alle nødvendige komponenter for en problemfri spyling.
SPARK (standard for  
2015 og nyere modeller)
295100555

For vannscootere som ennå ikke 
har en T-kobling og ikke har 
det gjengede vannuttaket på 
kjøreskoen
295500068

Salt-Away† 
·  Blandet med vann, vasker det bort saltet og  

etterlater et beskyttende belegg på overflaten  
som hindrer rust og korrosjon.

·  Kan også brukes til vasking og vedlikehold av 
tilhengeren.

Refill
295100219 · 1 US gallon 
(3,785 L)

295100220 · 1 quart 
(946 ml)

Konsentrat med 
dispenser

295100218 · 1 quart 
(946 ml)

Salt-Away-
dispenserenhet
295100221

Det siste trinnet før 
du legger på trekket, 
vedlikehold etter kjøring, 
vil forlenge vannscooters 
levetid på lang sikt.

Etter kjøring
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Spør en autorisert BRP-forhandler om detaljer.

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.

Turboreparasjonssett
·  Komplett sett for å restaurere turboen.
·  Laget av originale Sea-Doo kvalitetsdeler 

og metallskiver for å øke påliteligheten.
Passer til alle 215, 255 og 260 hk modeller
420881102

YUASA† BATTERIER
·  Toppkvalitetsmodeller fra den foretrukne 

leverandøren av OEM-batterier i Nord-Amerika 
18 ampere, våt (YTX20L)  
Fabrikkaktivert (uten søl)
410301203

30 ampere, tørr (YB30CL-B)
278001882

30 ampere, våt (Y1X30L)  
Fabrikkaktivert (uten søl)
515176151

1/4-18 NPT anode til inter-
cooler på modellene 260 
og 300 hk (2016 og nyere)
271001942

Utvendig diameter: 26 mm 
Høyde: 6 mm
271001920

Utvendig diameter: 26 mm 
Høyde: 13 mm
271001813

Offeranoder
·  Offeranoder er spesialdesignet for å beskytte deler 

av vannscooteren som er under vann mot galvanisk 
korrosjon.

·  Som navnet tilsier, "ofrer" de seg selv ved å 
absorbere den elektrokjemiske korrosjonsprosessen 
for å hindre at metallkomponenter som 
impellerhjul, jetpumpedyse eller motor blir "spist 
op" i stedet.

·  Galvanisk korrosjon kan forårsake store skader hvis 
den ikke kontrolleres.

·  Inspiser offeranoden minst en gang i måneden.
·  Skift den ut når den er utbrukt 50 %.

Kontakt en sertifisert BRP-forhandler for å 
finne riktige deler til vannscooteren.

Løftesett
·  Løfter og plasserer vannscooteren 

din nøyaktig med et løftesett 
av nylonbånd og vinylbelagte 
stålløfteplater.

·  Løftekapasitet 1200 lb (544 kg).
·  Gjør det mulig å løfte fra både 

rette og vinklede stillinger.
295100758

Vårt omfattende utvalg av 
autoriserte reservedeler ligger 
bare en bestilling unna.

Reservedeler
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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

Kontakt en sertifisert BRP-forhandler for å finne riktige deler til vannscooteren.

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 (alle 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 (alle modeller, unntatt 300 hk) 2009-2015 267000917
RXP-X 300 2016-2020 267000917
RXT (alle 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

Kontakt en sertifisert BRP-forhandler for å finne riktige deler til vannscooteren.

Sliteringer
·   Enkel og kostnadseffektiv måte å få pumpesystemet til å fungere som nytt.
·  Gjenoppretter tett passform til impelleren.
·  Reduser kavitasjon og gjenoppretter tapt effekt forårsaket av en slitt ring.

Impellere
·  Impellere med høy ytelse designet spesielt for å forbedre motorens 

effekt og kalibrering.
·  Har perfekt passform med slitering- og drivakselkomponenter.

Kraftig slitering
·  Enkel og kostnadseffektiv måte å få 

pumpesystemet til å fungere som nytt.
·  Gjenoppretter tett passform til 

impelleren.
·  Reduser kavitasjon og gjenoppretter 

tapt effekt forårsaket av en slitt ring.
GTI, GTS, WAKE, GTX (130 og 155)
267001036

Ny

Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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XPS-olje har gjennomgått streng testing i de tøffeste marine miljøer for å bli 
utprøvd, og i år vil den bli brukt av mange Sea-Doo-førere inkludert P1 AquaX 
Sportsman of the Year og Wounded Warrior Anthony Radetic, og multinasjonal 
mester og verdensmester Erminio Iantosca.

Hvorfor XPS-olje 
passer perfekt til 
Rotax-motoren.

Ultimat effekt
Konstruert for å passe til den avanserte effekten til 
Rotax-motorer.

Uovertruffen pålitelighet
Få mest mulig ut av hver sjømil på hver tur.

Bygget for dette
Utviklet med Rotax-motorer for å levere best mulig 
effekt og smøring under alle forhold.

Anthony Radetic
P1 AquaX Sportsman of the year

Akkurat som du stoler på at Sea-Doo hjelper deg med å 
få mest mulig ut av hver tur, kan du stole på at XPS sikrer 
langvarig ytelse og holdbarhet på Rotax-motoren.

Besøk sea-doo.com Deler og vedlikehold-delen for å se hele serien med XPS-smøremidler.



Merknad: Kontakt nærmeste forhandler for veiledende utsalgspriser på oljebaserte produkter.

4T 5W-40 syntetisk 
blanding oljeskiftsett
·  Ultralett praktisk universaloljeskiftsett 

sparer tid og penger.
·  Inkluderer XPS syntetisk blandingsolje, 

oljefilter, O-ringer og skive.
Rotax 900 ACE motor
779250

Rotax 1500 cc  
eller kraftigere motor
779251 

XPS 4T 5W-40 syntetisk 
blandingsolje
·  Designet til høytytende offroadbruk, på landevei og 

4-taktsmotorer til vannscootere, inkludert turbo- eller 
kompressorladede motorsportmotorer.

·  Offroadformel med førsteklasses antislitasje- og 
korrosjonsbeskyttende tilsetningsstoffer.

·  Gir overlegen motor- og girbeskyttelse mot rust og 
korrosjon selv under ekstreme forhold.

779133 (US) / 779290 (EU) · 1 quart (0,946 L) 
779134 (US) / 779291 (EU) · 1 US gal. (3,785 L) 

XPS 2T E-TEC syntetisk olje
·  Spesialkonstruert for å dekke de unike behovene 

til Rotax-motorer og gir maksimal beskyttelse mot 
motorslitasje i E-TEC-motorer.

·  Bruker en meget effektiv pakke for å holde 
motordelene smurt, rene og slitasjefrie.

·  Denne formelen med lite røyk og lukt gir også 
maksimal motorytelse.

·  Kan brukes i direkte, semi-direkte 
drivstoffinnsprøytningssystem og 2-takts 
forgassermotorer med høy ytelse.

779126 (US) / 779281 (EU) · 1 quart (0,946 L) 
779127 (US) / 779282 (EU) · 1 US gal. (3,785 L) 

XPS 2T Racing syntetisk olje
·  Designet for alle vannscootere med 

drivstoffinnsprøytning, forgasser, oljeinjeksjon 
eller ferdigblandet 2-taktsmotorer.

·  Gir lite røyk og lett kaldstart.
·  Sikrer maksimal beskyttelse mot korrosjon og 

slitasje ved å holde motordelene smurt og rene.
779180 · 1 quart (0,946 L)  
779181 (US) / 779229 (EU) - 1 US gal. (3,785 L)

Få skikkelig 
XPS-sinnsro
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Forgasserrengjøring 
drivstoffbehandling
·  Komplett drivstoffbehandling spesialformulert for å 

hindre små motorproblemer forårsaket av etanolblandet 
drivstoff.

·  Fjerner gummi og lakk i drivstoffsystemet som kan 
ha samlet seg under lagring, stabiliserer drivstoffet 
mot nedbrytning i 12 måneder eller mer, og tilfører 
korrosjonsbeskyttelse mot fuktighet ved kort- og langvarig 
lagring.

·  Hjelper også til med å gjenopprette gassrespons og lett 
start.

·  Kan brukes med jevne mellomrom for å opprettholde 
integriteten til drivstoffsystemet, holde forgasserdysene 
rene og bekjempe fuktighetsproblemer forårsaket av 
etanolblandet drivstoff for å holde jernholdige og myke 
metalldeler rene og frie for korrosjon.

779184 (EU) · 12 fl. oz. (355 ml) 779172 (US)

Drivstoffbehandling karbonfri
·  Kombinasjon av drivstoffbehandling og rengjøringsmiddel 

til drivstoffsystemer som kan brukes med jevne mellomrom 
for å gjenopprette tapt start- eller gasseffekt, samt 
opprettholde drivstoffsystemets integritet og holde interne 
motordeler rene.

·  Den behandler drivstoff for lagring og løser 
fuktproblemene som ligger i våre dagers etanolblandet 
drivstoff, og holder jernholdige og myke metalldeler rene 
og frie for korrosjon.

·  Bruker patenterte, avanserte tilsetningsstoffer.
·  Renser ventiler, klebrige ringer og forbrenningskammer.
779169 · 12 fl. oz. (355 ml)

Anti-
korrosjonssmøremiddel
·  Universalsmøremiddel som også kan 

brukes for å hindre rust, korrosjon og 
fuktinntrengning.

·  Den inneholder tilsetningsstoffer som 
tåler ekstremt trykk og fungerer som 
et universalsmøremiddel til omtrent alt 
som trenger smøring.

619590093 (Skandinavia) · 14 oz. 
(400 g) 779168 (USA) 293600016 
(EU)

Konserveringsolje
·  Effektiv tåkeolje designet for å 

beskytte indre motordeler mot rust 
og korrosjon.

·  Den belegger motorens 
innvendige deler gjennom hele 
konserveringsperioden og brennes 
bort gjennom forbrenning når 
motoren startes.

·  Beskytter motorer som ikke er i bruk 
eller lagres.

·  Forbrennes fullstendig ved oppstart.
779173 · 12 oz. (350 g) 619590094 
(Skandinavia)

Anti-
korrosjonsspray
·  Tungt, voksaktig belegg 

som er spesialdesignet til å 
beskytte motoren mot rust 
og korrosjon.

·  Svært effektiv mot 
korrosjon forårsaket av 
saltvann og saltsprut.

219700304  11 oz. (312 g)

Drivstoffstabilisator
·  Etanol-kompatibel og vil stabilisere 

drivstoffet i tanken og hindre at den 
brytes ned og forårsaker vanskelig 
start, gassnøling og dårlig kvalitet på 
motorgange.

·  Etanol tiltrekker fuktighet, og 
dette produktet inneholder kraftige 
antikorrosjonstilsetningsstoffer 
som beskytter komponenter i 
drivstoffsystemet.

·  Hindrer problemer forbundet med 
E10-drivstoff.

779183 (EU) · 8 fl. oz. (236 ml) 
779171 (US)

Universal ferdigblandet 
kjølevæske 
·  Frostvæske/kjølevæske inneholder 

riktig fortynning og nødvendige 
tilsetningsstoffer som hindrer 
korrosjon og hemmer kavitasjon i 
motorsportkjølesystemer.

·  Til kjøretøyer som normalt bruker 2-årig 
frostvæske/kjølevæske (grønn).

779149 · 1 quart (0,946 L)

Ferdigblandet kjølevæske med 
forlenget levetid
·  Frostvæske/kjølevæske inneholder riktig fortynning og 

nødvendige tilsetningsstoffer som hindrer korrosjon og 
hemmer kavitasjon i BRP-kjølesystemer.

·  Lang levetid, 5-årsformel som er spesialformulert for 
BRP-kjøretøyer.

·  Overlegen varmeoverføring.
·  Ideell erstatning for kjøretøyer som normalt bruker 

2-årig frostvæske/kjølevæske (grønn).
·  5 år (oransje).
779150 · 1 quart (0,946 L) 619590204 (Skandinavia)

Syntetisk 
jetpumpeolje
·  Syntetisk jetpumpeolje bruker en 

unik kombinasjon av syntetiske 
basisoljer og tilsetningsstoffer 
som tåler høyere belastning, 
overlegen skjærstabilitet og 
redusert oksidasjon sammenlignet 
med andre syntetiske stoffer og 
konvensjonelle APl GL-5 oljer.

·  Anbefales til bruk i Sea-Doo 
jetpumpe som krever olje.

779221 · 6 fl. oz. (178 ml)

Syntetisk 
smørefett
·  Anbefales til marine 

bruksområder.
·  Dette syntetiske fettet gir 

best mulig slitasjebeskyttelse 
og vannmotstand.

293550010 · 14 oz. (400 g)

Triple-Guard†  Marint 
smørefett
·  Dette holdbare fettet forblir på 

plass og påvirkes ikke av vibrasjoner, 
saltvann eller lave temperaturer.

·  Omformulert og gir høy vannmotstand 
og forbedret vedheft til metall.

·  Sveller ikke tetninger, pakninger eller 
O-ringer.

·  Helt vanntett og hindrer utvasking 
med vann.

296000329 · 8 oz. (227 g)

Funksjonsvæsker

Vedlikeholdsprodukter

Smøremidler

Merknad: Kontakt nærmeste forhandler for veiledende utsalgspriser på oljebaserte produkter.  
Enkelte produkter og tilbehør er kanskje ikke tilgjengelig eller godkjent i ditt land. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.
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Herlige 
dager på 
sjøen
En morsom, unik måte å 

kjøre sammen i bølgene på.
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