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DET ROLIGA VARAR 
LÄNGRE NÄR 
SÄKERHETEN 
ÄR I FOKUS
När det är du som är föraren av en 
vattenskoter ansvarar du personligen 
för dina passagerares säkerhet.

Som skoterns ”kapten” ansvarar du inte 
bara för att följa säkerhetsbestämmelserna 
för användning av vattenskotern, utan även 
för att dina passagerare använder lämplig 
skyddsutrustning och förarutrustning.

Först och främst måste du och dina 
passagerare bära en godkänd fl ytväst 
certifi erad för användning med vattenskoter.

En våtdräkt och/eller neoprenbyxor ger 
dessutom ett gott skydd för underkroppen. 
Du kan få allvarliga inre skador av vatten som 
tränger in i kroppsöppningar om du ramlar 
i vattnet och befi nner dig nära skoterns 
jetstråle. Observera att vanliga simkläder inte 
ger tillräckligt skydd mot högt vattentryck.

Slutligen bör du även använda extra 
skyddsutrustning såsom skor, handskar 
och glasögon. 

Du kan hitta alla dessa produkter hos 
en auktoriserad Sea-Doo-återförsäljare.

Vissa produkter kanske inte fi nns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta 
din BRP-återförsäljare för mer information. I reklamsyfte kan vissa bilder i den här 
katalogen återge erfarna förare som utför avancerade manövrer under idealiska 
och kontrollerade förhållanden. Försök inte utföra dessa eller andra riskfyllda 
manövrer om du inte behärskar dem, eller innan du har blivit förtrogen med 
vattenskoterns prestanda och köregenskaper. KÖR SMART FRÅN BÖRJAN. Kör alltid 
säkert och ansvarsfullt. Gå igenom och följ alla instruktioner och allt 
säkerhetsmaterial. BRP rekommenderar en minimiålder på 16 år för att köra en 
vattenskoter. Använd alltid skyddskläder som är lämpliga för din vattenskoter, 
samt godkänd fl ytväst. Kom ihåg att körning och alkohol eller andra droger aldrig 
hör ihop. Håll ett säkert avstånd mellan dig och andra vattenskotrar, båtar och 
människor. Följ alltid gällande lagar och bestämmelser. På grund av våra högt 
ställda mål avseende produktkvalitet och innovation, förbehåller Bombardier 
Recreational Products Inc. (BRP) sig rätten att när som helst ändra specifi kationer, 
priser, utformning, funktioner, modeller eller utrustning utan några ytterligare 
förpliktelser från vår sida. Vissa avbildade modeller i den här broschyren kan vara 
utrustade med olika tillbehör. Beroende på land distribueras produkter av BRP US 
Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP 
Australia Pty Ltd. eller Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia 
Ltda. ® är registrerat varumärke, och TM och BRP-logotypen är varumärken 
tillhörande Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. * är ett 
varumärke tillhörande Bombardier Inc. som används på licens. Velcro är ett 
registrerat varumärke tillhörande Velcro Industries. Clarino är ett varumärke som 
tillhör Kuraray Co. Ltd. Lycra är ett varumärke som tillhör E.l. DuPont de Nemours 
& Co. GTX är ett registrerat varumärke tillhörande Castrol Limited som används på 
licens. 3M är ett registrerat varumärke tillhörande 3M Canada. YKK är ett 
registrerat varumärke tillhörande YKK Corporation. NGK är ett registrerat 
varumärke tillhörande NGK Spark Plugs, Ltd. YUASA är ett registrerat varumärke 
tillhörande YUASA Batteries Inc. Salt-Away är ett varumärke tillhörande Salt-Away 
Products. Alla övriga företag och/eller produktnamn är varumärken tillhörande 
respektive innehavare. © 2015 BRP Inc. Med ensamrätt. Tryckt i Finland.

LEV DEN 
FULLA 
SEA-DOO-
UPPLEVELSEN 
ONLINE

Läs om XPS-oljor och underhållsprodukter 
på www.xpslubricants.com

Utforska våra produkter i vår interaktiva 
online-katalog. 

Se de exklusiva dekalsatserna 
på www. scsseadoographics.com

Se våra videor med mer information om våra innovativa 
förarutrustningar och tillbehör på www.seadoo.com

WWW.SEADOO.COM
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SEA-DOO GÖR BRA 
DAGAR TILL HÄRLIGA 
DAGAR PÅ VATTNET. 

Med en Sea-Doo-vattenskoter tar du dig till nya platser inte bara fysiskt utan även 
känslomässigt. Du kan åka till platser som du alltid har velat se, och kan göra det på dina 

egna villkor. De bästa minnen är ofta de som uppstår spontant. Genom att vara förberedd 
för allt som kan hända på vattnet blir Sea-Doo-upplevelsen ännu mer oförglömlig.

Vi föreställer oss solsken och en ljusblå himmel när vi är ute på sjön, men du bör inte 
schemalägga allt det roliga efter rådande väder- och vattenförhållanden. Sea-Doo-

vattenskotrarna är mångsidiga och klarar av nästan allt du kan föreställa dig, och 
därför behöver din förarutrustning vara lika mångsidig. Det spelar ingen roll var, 

när eller hur du kör, eller vem du är tillsammans med; gör det på ditt eget sätt, 
efter dina egna preferenser och så bekvämt som möjligt. 

Välkommen till Sea-Doo-säsongen 2016 – den startar nu. Var först ute 
på vattnet med rätt överdragskläder som gör att du har det bekvämt och 

inte fryser i den kyliga vårluften. Klä dig för heta sommardagar med en 
förnuftig mix av lätta kläder och specialkonstruerade tillbehör. Förläng 

sommaren långt in på hösten med utrustning för kall väderlek. Vänta 
inte på den perfekta dagen för att ha en perfekt dag.

Du och din upplevelse på vattnet är det som är viktigt för oss, och 
det som är BRP:s fokus. Därför har vi en mängd Sea-Doo-tillbehör 

som kompletterar och förhöjer upplevelsen. Det fi nns en Sea-
Doo-vattenskoter för alla typer av människor och en matchande 

kollektion med förarutrustning och tillbehör, oberoende av 
väder och vind. Med BRP:s förarutrustning, delar, tillbehör 

och XPS-underhållsprodukter får du underbara, fullödiga 
upplevelser på vattnet nästan året runt. 

SEA-DOO 
ÄR INTE BARA 
ETT VARUMÄRKE; 

RESANLev

Det är en 
livsstil. 

3
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Gjord för höga krav och 
elegans. Njut av lätt 
och flexibel komfort, 
säkerhet och stil. 

GGGGjjjjooorrrdddd fffföööörrr hhhhööööggggaaa kkkkrrraaavvv oooccchhhh

NYLONFLYT-
VÄSTAR

EXTRA KRAFTIGA
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SE VIDEO MED MOTION-FLYTVÄSTAR PÅ www.seadoo.com 

MOTION-FLYTVÄST DAM
285881 · · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Rosa (36), Aqua (76)
689 SEK

MOTION-FLYTVÄST HERR
285878 · · S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
Röd (30), Aqua (76), Grön (70), Svart (90)
689 SEK

NAVIGATOR-FLYTVÄST
··  Prisvärd unisex-fl ytväst.
··  Extra kraftigt nylonyttertyg, polyetylenskuminlägg.
··  Fyra vävda remmar med snabbspännen.
··  Ärmhålen är rymligt skurna för god körkomfort.
·· Förstärkta sömmar med vinylkantband.
··  D-ring för fastsättning av säkerhetslina.
··  D-ring längst upp på ryggen för fastsättning 
av en glasögonrem.

285850 · · XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL
Hi-Vis Yellow (26), Svart (90)
489 SEK

TEKNISKA EGENSKAPER FÖR MOTION-FLYTVÄSTAR

•  Extra kraftigt nylonyttertyg.

•  Polyetylenskuminlägg.

1   Fyra vävda remmar med snabbspännen.

2   Ärmhålen är rymligt skurna för god körkomfort.

3   Segmenterade skumplastblock i ryggslutet för mer komfortabel sittställning (endast herrfl ytvästar).

4   D-ring för fastsättning av säkerhetslina.

5   D-ring längst upp på ryggen för fastsättning av en glasögonrem.

3

5

2

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

N Y L O N F LY T VÄ S TA R 5



Formskärning, flexibilitet, 
prestanda och maximal 
rörlighet.

FFFFooorrrmmmmsssskkkkäääärrrnnniiiinnnggg, fffflllleeexxxiiiibbbbiiiilllliiiitttteeeetttt,

EXTREMTHÅLLBARA
NEOPREN-
FLYTVÄSTAR
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SE VIDEO MED FREEDOM-FLYTVÄSTAR PÅ www.seadoo.com 

FREEDOM-FLYTVÄST HERR 
285866 · · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gul (10), Svart (90)
929 SEK

FREEDOM-FLYTVÄST DAM
285869 · · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)
929 SEK

FORCE PULLOVER-
FLYTVÄST 
··  Extremt hållbart yttertyg 
och foder av neopren.

··  Mjuka PVC-skuminlägg.
··  Anatomiskt korrekt skärning med 
stora ärmhål och strategiskt 
placerade nätdräneringspartier 
ger hög komfort.

··  Kraftigt sidoblixtlås och två vävda 
remmar med snabbspännen för 
smidig 
på- och avtagning.

··  D-ring för fastsättning 
av säkerhetslina.

··  D-ring längst upp på ryggen för 
fastsättning av en glasögonrem.

285821 · · S, M, L, XL, 2XL
Röd (30)
1 199 SEK

TEKNISKA EGENSKAPER FÖR FREEDOM-FLYTVÄSTAR

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

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

KOMFORTZON 
FÖR SVANK-

RYGGEN

NÄTDRÄ-
NERING

De fl exibla Freedom-fl ytvästarna tillverkade av neopren 
är idealiska både för skoterkörning och dragsporter.

1   Segment fram och bak ger ökad komfort och rörelsefrihet.

2   Sidopartier i stretchfodertyg ger ökad komfort.

3   Två vävda remmar med snabbspännen dolda på ryggen.

4   Komfortzon för svankryggen i fl ytvästen. 

5   Strategiskt placerade nätdräneringspartier. 

6   Ärmhålen är rymligt skurna för god körkomfort.

7   Kraftigt blixtlås fram.

8   D-ring för fastsättning av säkerhetslina.

9   D-ring längst upp på ryggen för fastsättning 
av en glasögonrem.

2

6

1

9

4
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•  Förbättrad komfortabel formskärning.

•  Extremt hållbart neoprenyttertyg.

•  Mjuka, avfasade PVC- och polyetylenskuminlägg.

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

N E O P R E N F LY T VÄ S TA R
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AIRFLOW-PLUS 

Kör bekvämt, ledigt, 
stilfullt och miljövänligt.
KKKKöööörrrr bbbeeekkkvvväääämmmmtttt,, lllleeeeddddiiiiggggttt,, 

ECOPREN-
FLYTVÄSTAR
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AIRFLOW-FLYTVÄST HERR 
285872 · · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Svart (90)
1 290 SEK

AIRFLOW-FLYTVÄST DAM
285875 · · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)
1 290 SEK

RYGGSIDA DAM

TEKNISKA EGENSKAPER FÖR AIRFLOW-FLYTVÄSTAR

4   Kraftigt blixtlås fram.

5    Invändigt formad så att fl ytvästen inte
ligger an mot huden.

6   Komfortzon för svankryggen i fl ytvästen.

•  Yttertyg och foder av Ecoprene.

•  Förbättrad komfortabel formskärning.

•  Miljövänlig.

•  Mjukare, lättare och mer hållbar insida 
tillverkad av 100 % PVC-fritt Biofoam.

•  Tillverkad av GAIA-skumplast som, våt eller 
torr, är lättare än konventionell PVC, och 
ecoprentyg som torkar snabbare än neopren.

1   Sidopartier i stretchfodertyg ger ökad komfort.

2   Ärmhålen är rymligt skurna för god körkomfort.

3   Två vävda remmar med snabbspännen.

7   Strategiskt placerade nätdräneringspartier.

8    D-ring för fastsättning av säkerhetslina.

9   D-ring längst upp på ryggen för fastsättning 
av en glasögonrem.

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

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

SE VIDEO MED AIRFLOW-FLYTVÄSTAR PÅ www.seadoo.com
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KOMFORTZON 
FÖR SVANK-

RYGGEN

NÄTDRÄ-
NERING

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

E C O P R E N F LY T VÄ S TA R 9



MATERIAL

FUNKTIONER

REKOMMEN-
DERADE
ALTERNATIV

SANDSEA FÖR BARN JR. MOTION NAVIGATOR MOTION

285841 285863 285850 Herr ·· 285878 Dam ·· 285881   

Lysande gul (26) Aqua (76) Hi-Vis Yellow (26), Svart (90)
Herr ·· Röd (30), Grön (70), Aqua (76), Svart (90)

Dam ·· Rosa (36), Aqua (76)

S (10–15 kg), M (15–20 kg), L (30–40 kg) L (30–40 kg) XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL
Herr ·· S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Dam·· XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

VILKEN FLYTVÄST ÄR 
den rätta för dig?

Torkar snabbare än neopren Låg vikt Låg vattenabsorption Mest prisvärd Perfekt för användning av fl era

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

1 0



Extra ventilationFormskuren Varm mot huden God rörlighet

FREEDOM FORCE PULLOVER

Herr ··  285866  Dam · 285869   285821

Herr ·· Gul (10), Svart (90)
Dam ·· Svart (90)

Röd (30)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL S, M, L, XL, 2XL

AIRFLOW

Herr ··  285872  Dam ·· 285875 

Svart (90)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Torkar lika 
snabbt som nylon

30 % lättare än neopren
när den är våt

Låg vattenabsorptionÖkad komfort

NEOPRENETS ALLA FÖRDELAR, PLUS

NEOPREN
En personlig flytväst som matchar din aktiva körstil, som klarar hård daglig 
användning – hela dagen – och värmer vid behov. Formskuren modell som antyder 
kroppens rörelser och uttryck, och rymlig på nödvändiga ställen så att din 
rörlighet inte hindras.

ECOPREN
Den ultimata fl ytvästen som kombinerar nylonets funktionella egenskaper och 
neoprenets tålighet, och som gör att du känner dig miljömässigt grön omgiven av 
allt det blå. PVC-fri och hållbar. Flytvästen känns lätt även när den är våt och medger 
god ventilation. Ju bekvämare den känns desto bättre och längre kan du köra.



Ett mångsidigt ställ som 
passar både på vattnet 
och i land. När du vill 
ha det allra bästa.

EEEEtttttttt mmmmåååånnnnggggssssiiiiddddiiiiggggtttt ssssttttäääällllllll ssssoooommmm 

ELEMENT
JACKA 
OCH BYXA

1 2



TEKNISKA EGENSKAPER FÖR ELEMENT-JACKOR OCH -BYXOR

ELEMENT-JACKA
•  Avsedd att bäras under fl ytvästen.

•  Formsydd så att den håller tätt mot 
vinden och håller kvar värmen.

1   Två ytterfi ckor.

2   En innerfi cka.

3   Mjukt nät på insidan 
ger extra komfort.

4   Kardborrjustering 
vid handleden.

5   Vattenavstötande.

ELEMENT-BYXOR
•  Ledig passform med plats 

för boardshorts under.

6   Resårband med spänne.

7   Två ytterfi ckor med blixtlås.

8   Formade ben anpassade 
för olika körställningar.

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

10   Vristskydd på insidan 
förhindrar vinddrag och 
håller fötterna varma.

•  Vindtäta, lätta jackor och byxor som är perfekta för kyliga dagar.

•  Snygga både på vattenskotern och på restaurangen.

•  Laminerat membran gör plagget vattenavstötande och välventilerat.

•  Tefl on†-beläggning ger vattenavvisande egenskaper.

•  Borstad-stickad värmebevarande polyester-fl eece.

• Stretchtyg ger god rörlighet.

• 100 % polyester.

• Jacka och byxor säljs separat.

Låt inte vind eller kyla hindra dig från en perfekt dag på vattnet. 
Håll dig varm och i form oavsett väderlek med dessa nya Element-jackor och -byxor.

2

5

4

6

8
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ELEMENT-
JACKA HERR
440682
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)
1 390 SEK

ELEMENT-
BYXOR HERR
441572
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)
1 190 SEK

ELEMENT-
BYXOR DAM
441565
XS, S, M, L, XL, 2XL
Svart (90)
1 190 SEK

ELEMENT-
JACKA DAM
440687
XS, S, M, L, XL, 2XL
Svart (90)
1 390 SEK

1

SE VIDEO MED 
ELEMENT-STÄLLEN PÅ 
www.seadoo.com

3

3

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

E L E M E N T  J A C K A  O C H  B Y X A 1 3



Håller dig varm och komfortabel 
i alla situationer.
HHååålllllleerr dddiiigg vvaarrmm oocchhh kkkoommfffoorrtttaabbbeelll

VÅTDRÄKTER

1 4
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SE VIDEO MED 
ESCAPE-VÅTDRÄKT
www.seadoo.com

SE VIDEO MED X-TEAM-
NEOPRENJACKA
www.seadoo.com

3

3

X-TEAM-NEOPRENJACKA HERR
··  Mångsidig jacka tillverkad av 2 mm neopren.
··  Kan bäras utanpå fl ytvästen eller separat.
··  Ledad innerarmbåge underlättar böjning.
··  Slits i midjan baktill ger komfortabel 
sittställning.

··  Tvåvägsblixtlås fram.
··  Två fi ckor framtill.
··  Mjuk, fodrad huva.
286435 · · M, L, XL, 2XL
Röd (30)
1 890 SEK

ESCAPE-VÅTDRÄKT HERR
286590 · · S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
Svart (90)
1 290 SEK

ESCAPE-VÅTDRÄKT DAM
286591 · · 6, 8, 10, 12, 14
Svart (90)
1 290 SEK

X-Team-neoprenjackan kan bäras över 
fl ytvästen och ger bättre komfort vid 
körning i dåligt väder.

TEKNISKA EGENSKAPER FÖR ESCAPE-VÅTDRÄKT
•  Kort våtdräkt tillverkad av 2 mm neopren och stretchmaterial töjbart i fyra 

riktningar i armhålor, ärmar, svank, gren och krage som ger stor fl exibilitet.

1    Ny öppning framtill med blixtlås och dräneringshål.

2    Ergonomiskt utformad hög krage och ben-nederdel.

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

Denna skoteranpassade våtdräkt har öppning 
fram och blixtlås som förenklar tillslutning 
av dräkten.

1

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

VÅT D R Ä K T E R 1 5



•  Ärmlös 3/2 mm neoprenvåtdräkt.

•  Med töjbar neopren under ärmar 
och i sidopartier och vader. 

•  Ledbara knän ger ökad rörlighet. 

•  Velcro†-kardborrstängning på skuldrorna 
ger enkel på- och avtagning.

•  Mönstrade knäskydd ger bättre grepp 
på sätet.

•  Lätt jacka tillverkad av 
1 mm neopren.

•  Kan bäras utanpå Havasu-
våtdräkt eller separat.

•  Ledig passform.

•  Formade ärmar.

HAVASU-VÅTDRÄKT HERR
286597 · · S, M, L, XL, 2XL
Svart (90)
1 490 SEK

HAVASU-VÅTDRÄKT DAM
286626 · · 6, 8, 10, 12, 14
Mattsvart (93)
1 490 SEK

HAVASU-JACKA HERR
··  Mjuka kanter vid ärmöppningar 
och krage.

286598 · · S, M, L, XL, 2XL
Svart (90)
1 200 SEK

HAVASU-JACKA DAM
··  Fickor fram med plasttryckknappar.
··  Ventilering under armarna.
··  Refl extryck på de formade ärmarna.
286625 · · XS, S, M, L, XL, 2XL
Mattsvart (93)
1 200 SEK

HAVASU-VÅTDRÄKT

HAVASU-JACKA

VÅT D R Ä K T E R1 6



BARNKLÄDER

En härlig dag 
på vattnet

Uppfyller dina krav på hållbarhet 
och skydd, och barnens krav på 
att de ska vara kul att bära.

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

SANDSEA-FLYTVÄST BARN
··  Gjord för att klara alla påfrestningar som 
ett barn kan råka ut för.

··  Tillverkad av extra kraftigt nylonyttertyg 
och polyetylenskuminlägg.

··  Tre vävda remmar med snabbspännen 
(två spännen på liten storlek).

··  Ärmhålen är rymligt skurna för god komfort.
285841 ·· S (10–15 kg), M (15–20 kg), 
L (30–40 kg) 
Lysande gul (26)
319 SEK

RASHGUARD, BARN
··  Lätt och svalt skydd även 
under de hetaste dagar.

··  Solskyddsfaktor 50 tack vare 
snabbtorkande 156 g 
polyester/spandex.

··  Halvpolokrage.
··  Kan kopplas ihop med boardshorts.
286495 · · 6, 8, 10, 12, 14
Grön (70)
290 SEK

SANDSEA-VÅTDRÄKT, BARN
··  Våtdräkt med korta ben.
··  Tillverkad av 2 mm neopren 
med stretchpartier i svanken 
för mer fl exiblitet.

··  Krage med hudvänligt foder 
och justerbart kardborrband 
för bättre komfort.

··  Blixtlås bak.
286499 · · 8, 10, 12, 14 
Svart med tryck (94)
549 SEK

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

··  Ärmhålen är rymligt 
skurna för god komfort.

285863 · · L (30–40 kg)
Aqua (76)
489 SEK

1 7



Basprodukter för högsta komfort 
och skydd. Med obegränsat 
användningsområde…

BBBBaaasssppprrrooodddduuukkkktttteeerrr fffföööörrr hhhhöööögggsssttttaaa kkkkooommmffffooorrrtttt

RASHGUARDS 
OCH SHORTS

1 8



VIBE DAM 
SS-RASHGUARD HERR
286420 · · XS, S, M, L, XL, 2XL
Grå (09), Rosa (36)
419 SEK

VIBE DAM 
LS-RASHGUARD HERR
286421 · · XS, S, M, L, XL, 2XL
Grå (09), Rosa (36)
469 SEK

VIBE
SS-RASHGUARD HERR
286418 · · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Grå (09), Orange (12)
419 SEK

VIBE
LS-RASHGUARD HERR
286419 · · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Grå (09), Orange (12)
469 SEK

NEOPRENSHORTS DAM
··  Tillverkade av 2 mm neopren
··  Förstärkt gren.
··  Resår i midjan med dragsko.
286443 · · S, M, L, XL
Svart (90)
590 SEK

NEOPRENSHORTS HERR
··  Tillverkade av 2 mm neopren
··  Resår i midjan med dragsko. 
286442 · · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Svart (90)
590 SEK

KÖR MED STIL
Med ett par neoprenshorts under kan 
du köra med alla våra boardshorts 
utan att vatten tränger in.

•  Halvpolokrage.

•  Solskyddsfaktor 50.

•  Kan kopplas ihop 
med boardshorts.

•  170 g nylon/spandex.

VIBE-RASHGUARD
COVE-SPECIALBOARDSHORTS
··  Konstruerade av ultralätt, snabbtorkande 
material som är töjbart i fyra riktningar.

··  Avtagbara innershorts i töjbar 
lättviktsneopren med dragsko.

··  Med detaljer såsom knytband och 
förstärkta grensömmar.

··  Sidofi cka med dold kardborrförslutning 
och elastisk ögla under fl ik för nyckel.

91 % polyester, 9 % spandex
453751 · · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Blandade färger (18)
869 SEK

Dessa specialboardshorts har 
neopren-innershorts som förhindrar 
vatteninträngning. 

SE VIDEO MED 
SPECIALBOARDSHORTS
www.seadoo.com

FORMSKUREN
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ATTITUDE-FINGERHANDSKAR
286354 ·· XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL ·· Gul (10), Orange (12), Svart (90)
369 SEK

ATTITUDE-HALVHANDSKAR
··  Gummerat Pro Grip-material på tummen och i handfl atan ger maximalt grepp 
på både vått och torrt underlag.

··  Nätförsedda handskar som underlättar avtagning.
286355 ·· XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL ·· Gul (10), Orange (12), Svart (90)
319 SEK

HELFINGERHANDSKAR
286450 ·· XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL ·· Svart (90)
459 SEK

HALVHANDSKAR
··  Nätförsedda handskar som underlättar avtagning.
286449 ·· XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL ·· Svart (90)
319 SEK

•  Polyesterhandskar med spandex och nätpartier för 
ventilation, plus dubbla sömmar som ger ökad hållfasthet 
i områden med hög påfrestning.

•  Clarino† Nash-material i handfl atan och gummerat 
grepparti på tumme och i handfl ata ger ett fast grepp.

•  Justerbara kardborrband vid handlederna.

49 % polyester, 45 % Clarino Nash, 5 % spandex, 
1 % PVC

•  Handskar utformade speciellt för vattenskoterkörning.

•   Med nät ovanpå, spandex och justerbara kardborrband 
vid handlederna.

•  Nätpartier för ventilation plus dubbla sömmar som 
ger ökad hållfasthet i partier med hög påfrestning.

•  Clarino Nash-material i handfl atan med hål och 
gummerat grepparti ger ett fast grepp.

45 % Clarino Nash, 45 % polyester, 5 % neopren, 
5 % greppmaterial

Handskar som medger 
hantering av telefon- 
och pekskärmar etc med 
pekfi nger och tumme.

ATTITUDE-HANDSKAR

FÖRARHANDSKAR

Hållbarhet och 
komfort hela dagen.
HHHHåååållllllllbbbbaaaarrrrhhhheeeetttt oooocccchhhh 

HANDSKAR
2 0



GLASÖGON
Släpper in ljuset och håller 
vattnet utanför. Så enkelt ska 
det vara att ha kul.

SEA-DOO AMPHIBIOUS-GLASÖGON
··  Superstarka och lätta glasögon som fl yter på vattnet.
··  Aerodynamisk design med mjuka fl exibla skalmar följer ansiktsformen och ger 100 %-igt UV-skydd.
··  De infällda imskyddade glasen är polariserade och utbytbara.
··  Inkluderar rem som kan fästas på fl ytvästen, hårt fodral samt påse som även kan användas som putsduk.
447723 · · En storlek 
Svart med tryck (94)
749 SEK

SEA-DOO-GLASÖGON
··  Speciellt utformade för vattenskoterkörning, och ger bästa tänkbara skydd.
··  Revolutionerande patenterad, hypoallergen silikontätning ger bästa tänkbara imskydd.
··  Reptåligt spegelglas och justerbart band.
··  Inkluderar rem som kan fästas på fl ytvästen, hårt fodral med logotyp samt påse som även kan användas som putsduk.
447462 · · En storlek
Vit (01), Gul (10), Orange (12), Svart (90)
569 SEK

Luft som cirkulerar runt 
solglasögonen torkar ut ögonen 
när du kör; skyddsglasögonen 
skyddar dina ögon.

OFÄRGADE RESERVGLAS TILL AMPHIBIOUS-
GLASÖGON
447792 · · En storlek
Ofärgade (00)
199 SEK

POLARISERADE RESERVGLAS 
TILL AMPHIBIOUS-GLASÖGON
447791 · · En storlek
Grå (09), Bärnsten (95)
199 SEK

Vissa produkter kanske inte fi nns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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SEA-DOO-SANDALER
··  Moderiktiga lätta sandaler och bekväm design.
··  Halkskydd i form av gummiinlägg i sulan.
··  Gjuten fotyta.
444188 · · 7, 8, 9, 10, 11, 12
Svart (90)
269 SEK

SKOR
Komfort, skydd och 
stil för stranden, 
på vattnet och 
överallt.

Dessa kängor ger inte bara 
skydd och stöd åt dina fötter 
och anklar utan ger ger också 
bättre grepp vid hård körning.

TEKNISKA EGENSKAPER FÖR SEA-DOO-SKOR

1    Hög neoprenkänga för extra komfort, grepp och skydd.

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

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

4    Snabbt och enkelt snabbsnörningssystem med 
förvaringsfi cka för skosnören.

5    Justerbar kardborrerem för god passform vid vristen.

SEA-DOO-SKOR
285807 · · 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Svart (90)
1 090 SEK

SE VIDEO MED SEA-DOO-SKOR
www.seadoo.com
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1    Snabbåtkomlig förvaringsfi cka fram med blixtlås.

2    Organiseringsdel med två blixtlåsförsedda fi ckor på insidan. 
Fack för bärbar dator och pekplatta.

3    Urtagbart foder.

4    Förstärkta axelremmar.

5     2-vägs justerbar bröstrem.

6    Refl extryck runtom.

7    Bakpartier med svalkande luftgenomströmning.

8    Löstagbart höftbälte.

TEKNISKA EGENSKAPER FÖR SEA-DOO CARRIER DRY-RYGGSÄCK FRÅN OGIO

VÄSKOR
Bär med dig allt du behöver 
oberoende av sammanhang.

Kylfack på gaveln

SEA-DOO-UNIVERSALVÄSKA
··  Speciellt utformad för dagsutfl ykter eller 
längre turer.

··  Tillverkad av tålig polyester med delad 
nätinnerfi cka och nyckelkrok.

··  Väskan har två specialfack; det ena 
är vattentätt, medan det andra 
är ett kylfack.

··  Bärrem och axelskydd medföljer.
··  60 cm x 30 cm x 30 cm.
447731 · · En storlek
Charcoal Grey (07)
649 SEK

SEA-DOO CARRIER 
DRY-RYGGSÄCK FRÅN OGIO
··  Helt vattentät konstruktion med 
ihoprullningsbar överdel.

··  Remmar som är garanterat spärrade 
även vid höga hastigheter.

··  Tillverkad av stark 420-denier nylon.
··  52 cm (hoprullad) x 27 cm x 17 cm. 
··  26 L volym.
469562 · · En storlek
Svart (90)
1 290 SEK

Vattentätt förvaringsutrymme Nätinnerfi cka

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

··  Lätt material med genomskinligt fönster av 
termoplastpolyuretan och ihoprullbar överdel 
med clipsförslutning.

··  Bälteskrok gör den enkel att bära.
Obs! Inte avsedd att sänkas ned i vatten.
469540 · · En storlek
Gul (10)
199 SEK

BAKFODER

1
4
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5
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SE VIDEO MED SEA-DOO 
CARRIER DRY-RYGGSÄCK 
FRÅN OGIO
www.seadoo.com

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

Nöjen
Funktion är lika viktigt 
som en personlig stil. 

Med specialboardshortsen 
och neoprenshortsen 
får du båda delarna.

Om du tillbringar din tid 
på vattnet behöver du 
ändamålsenliga kläder. 
Med rätt utrustning 
åtnjuter du såväl 
komfort och stil 
som skydd.

UTRUSTNING
2 4



Veckosluts-
utflykt

Dagsturer

Med Grand Touring och 
Element-jackor och -byxor 

behöver du inte planera turen 
efter väder och vind.

Skaffa det nödvändigaste, 
såsom en Sea-Doo-

våtdräkt, så att du får 
största möjliga utbyte av din 

dag på vattnet.
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BAD- OCH 
STRANDKLÄDER
Gör varje ögonblick 
lika stilfullt som 
du känner dig.

2 6



MISTRAL TEE
··  Ledig t-tröja 
med rund hals.

100 % bomull
286608 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Charcoal Grey (07), 
Röd (30)
319 SEK

CREW TEE
··  Ledig t-tröja 
med rund hals.

··  Bröstfi cka.
100 % bomull
286605 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Heather Grey (27), 
Svart (90)
329 SEK

CHILL HOODIE
··  Pullover med huva och blixtlås 
och två fi ckor med blixtlås.

··  Ärmmudd med hål för tummen.
··  Förtvättat plagg för en 
skönare känsla.

78 % bomull, 17 % polyester, 
5 % spandex
286357 · · M, L, XL
Charcoal Grey (07), Blå (80) 
Heather Grey (27), Navy (89)
719 SEK

SPARK TEE
··  Formskuren V-ringad 
t-tröja.

100 % bomull
286603
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Vit (01), Blå (80)
349 SEK

Vissa produkter kanske inte fi nns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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WAVE-KEPS
··  Platt skärm med nät baktill.
··  Vadderad främre del.
··  Stängning bak.
100 % polyester
286607 · · En storlek
Vit (01), Heather Grey (27)
269 SEK

KLASSISK SEA-DOO-KEPS
··  Lätt, justerbar keps perfekt för sommarbruk.
··  Metallspänne bak.
100 % bomull
286595 · · En storlek
Vit (01), Charcoal Grey (07)
249 SEK

COVE-SPECIALBOARDSHORTS
··  Funktionell i vattnet, moderiktig på land.
··  Specialboardshorts med avancerat stretchmaterial töjbart i fyra 
riktningar som är ultralätt och snabbtorkande.

··  Avtagbara innershorts i töjbar lättviktsneopren med dragsko.
··  Med detaljer såsom knytband och förstärkta grensömmar.
··  Sidofi cka med dold kardborrförslutning och elastisk ögla under fl ik för nyckel.
91 % polyester, 9 % spandex
453751 · · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Blandade färger (18)
869 SEK

KLASSISKA SEA-DOO-SHORTS
··  Stretchmaterial töjbart i fyra 
riktningar som är ultralätt 
och snabbtorkande.

··  Snygga och med bra funktion 
vid körning och i vatten i 
kombination med neoprenshorts.

··  4 fi ckor.
88 % polyester, 12 % spandex
286596 · · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Svart (90)
649 SEK

PULSE-BOARDSHORTS
··  Specialboardshorts med avancerat 
stretchmaterial töjbart i fyra riktningar 
som är ultralätt och snabbtorkande.

··  Snygga och med bra funktion vid körning och 
i vatten i kombination med neoprenshorts.

··  Knytband i midjan och förstärkta sömmar 
i grenen.

··  3 fi ckor fram. 
88 % polyester, 12 % spandex
286353 · · 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Grå (09), Orange (12), Röd (30), Svart (90)
649 SEK

KLASSISK 
SEA-DOO-PIKÉTRÖJA
··  Mini-R†-garn refl ekterar 
solljuset och håller dig sval.

··  Solskyddsfaktor 100.
··  Smutsavvisande tyg.
··  Dold knappslå.
66 % interlock, 34 % PES Mini-R
286592 · · S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Vit (01)
490 SEK

Den klassiska pikétröjan är 
tillverkad av bambufi brer med 
goda avdunstningsegenskaper 
som ger svalka vid strand-
promenaden, på kontoret 
eller på golfbanan.

Med integrerat vattentätt 
fack innanför den 
blixtlåsförsedda fi ckan.

B A D -  O C H  S T R A N D K L Ä D E R / H E R R2 8



SEA-DOO SIGNATURE TEE
··  Formskuren V-ringad t-tröja 
av stretchtyg.

··  Ihopdragna sidosömmar som 
ger en feminin form.

95 % bomull, 5 % spandex
286593 · · XS, S, M, L, XL, 2XL
Vit (01)
390 SEK

SPLASH-BIKINIÖVERDEL
··  Sportig bikiniöverdel som ger bra stöd 
med snabbtorkande fyllning i kupan. 

··  Hysklås mitt på ryggen och på vänster
sida under nätspänne.

57 % nylon, 31 % polyester, 12 % spandex
286359 · · XS, S, M, L, XL, 2XL
Rosa (36), Svart (90), Teal (74)
469 SEK

PULSE-BOARDSHORTS
··  Avancerat stretchmaterial töjbart i fyra riktningar 
som är ultralätt och snabbtorkande. 

··  Snygga och med bra funktion vid körning och 
i vatten i kombination med neoprenshorts.

··  Med nätfoder och snäpplås i midjan.
··  2 fi ckor.
··  Vattentät påse håller små föremål torra.
88 % polyester, 12 % spandex
286356 · · 4, 6, 8, 10, 12, 14
Vit (01), Svart (90), Navy (89)
649 SEK

STRANDKLÄNNING
··  Sommarklänning med volangdetaljer runt 
urringning och ärmar.

·· Ryggnätparti som ger ökad komfort. 
81 % bomull, 12 % spandex, 7 % nylon
286358 · · XS, S, M, L, XL, 2XL
Charcoal Grey (07), Rosa (36), Teal (74)
369 SEK

Vissa produkter kanske inte fi nns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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TA NOGGRANNA 
MÅTT PÅ DIG 
SJÄLV SÅ ATT 
DU FÅR RÄTT 
STORLEK.

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

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

BRÖSTKORG
Mät under armarna runt 
bröstets kraftigaste parti.

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

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

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

INNERSÖM
Utan skor, från grenen ned
till golvet.

STORLEKS  -
TABELL
Planlägg den perfekta 
åkturen.

FLYTVÄSTAR

SKOR

MOTION HERR

Storlek S M L XL 2XL 3XL 4XL

Bröst (cm) 84–94 94–104 104–114 114–124 124–135 135–145 145–155

Storlek 39 40 41 42 43 44 45
Fotlängd (cm) 23,7 24,7 25,3 26,0 27,0 28,0 28,7

FREEDOM & AIRFLOW HERR

Storlek S M L XL 2XL 3XL

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

NAVIGATOR

Storlek XS S/M L/XL 2XL/3XL 4XL/6XL

Bröst (cm) 71–81 81–101 101–132 127–152

MOTION DAM

Storlek XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Bröst (cm) 71–81 81–91 91–101 101–111 114–124 124–135 135–145

FREEDOM & AIRFLOW DAM

Storlek S M L XL 2XL 3XL

Bröst (cm) 76–84 84–94 94–104 104–114 114–124 124–135

FORCE PULLOVER

Storlek S M L XL 2XL

Bröst (cm) 84–91 91–99 99–107 107–114 114–122

SANDSEA FÖR BARN

Storlek S M L

Vikt 10–15 kg 15–20 kg 30–40 kg

Mät fotens längd

Fotlängd

STÄLL/RASHGUARDS/BAD- & STRANDKLÄDERVÅTDRÄKTER

HERR
Storlek S M L XL 2XL 3XL
Längd 1,68–1,73 1,73–1,80 1,80–1,88 1,83–1,90 1,83–1,93 1,83–1,93
Vikt (kg) 59–68 68–79 79–91 88–100 98–107 107–116

DAM
Storlek 6 8 10 12 14
Längd 1,57–1,63 1,63–1,70 1,68–1,75 1,70–1,78 1,73–1,78
Vikt (kg) 50–52 54–59 59–64 64–68 68–73

BARN
Storlek 8 10 12 14

Längd 1,37–1,42 1,42–1,47 1,47–1,52 1,52–1,60

Vikt (kg) 27 32 36 41

HANDSKAR
Storlek XS S M L XL 2XL 3XL 
Handfl atans bredd (cm) 7,6 8,3 9 10 11,4 13 14

Mät handfl atans bredd BARN
Storlek 6 8 10 12 14
Bröst (cm) 63 ½ 68 ½ 72 76 80
Låga höfter 
(stuss) (cm) 63 ½ 68 ½ 72 76 80

Storlek EN 
STORLEK XS S M L XL 2XL 3XL 4XL XS/S S/M L/XL 2XL/3XL

Kod 00 02 04 06 09 12 14 16 18 90 72 73 74

Storlek 4 6 7 8 9 10 11 12 14 28 30 32 34 36 38 40 42

Kod 23 25 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 41 42 43

VILKEN KOD MOTSVARAR DIN STORLEK?

1. Hitta din storlek. 2. Motsvarande kod är den KOD du använder när du fyller i artikelnumret i din beställning. Exempel: 440227_90 Storlek: M = kod ”06”, vilket innebär 4402270690

DAM
Storlek XS S M L XL 2XL
Boardshorts 4 6 8 10 12 14
Bröst (cm) 81–86 86–91 91–97 97–102 102–107 107–114 114–124
Midja (cm) 61–66 66–71 71–76 76–81 81–86 86–94 94–104
Låga höfter
(stuss) (cm) 86–91 91–97 97–102 102–107 107–112 112–119 119–132
Armlängd (cm) 79 79–80 80–81 81 81–83 84 84–86
Innersöm (cm) 76 76 76 76 76 76 76

HERR
Storlek XS S M L XL 2XL 3XL
Boardshorts 28 30 32 34 36 38 40 42
Bröst (cm) 84–89 89–91 91–94 94–97 97–102 102–104 104–109 109–114 114–119 119–124 124–132 132–142
Midja (cm) 69–74 74–76 76–79 79–81 81–86 86–89 89–94 94–99 99–104 104–109 109–117 117–127
Låga höfter 
(stuss) (cm) 84–89 89–91 91–94 94–97 97–102 102–104 104–109 109–114 114–119 119–124 124–132 132–142
Armlängd (cm) 76–79 79 79 79–81 81 81–84 84 84–86 86 86–89 89 89–91
Innersöm (cm) 79–81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

JR. FREEWAVE OCH JR. MOTION

Storlek BARN (L)

Vikt (EU) 30–40 kg

3 0



#SPARK
some fun

#SPARK
some fun

Varje Spark-förarutrustning, 
-del eller -tillbehör härstammar 

från samma gen som utlöser 
ohämmad glädje. Imponerande 

och häftig utrustning parat med din 
stil och smak är det som ger liv åt 

vattensporten och dess livsstil.

3 13 1



SEA-DOO 
SPARK-
TILLBEHÖR
Med marknadens mest 
anpassningsbara vattenskoter 
och helintegrerade tillbehör 
kan du bygga en vattenskoter 
som är unik för just dig.

3 2



Det variabla trimsystemet 
har förinställda lägen 
för snabbinställning av 
trimläge, och ger maximal 
acceleration och stabilitet 
i höga hastigheter. 
Upptrimning ger mindre 
vattenstänk, vilket är en 
fördel vid dragning. Genom 
att trimma ned kan du 
köra mer aggressivt och 
hålla skotern som klistrad 
mot vattenytan.

Ombordstigningssteget i aktern 
gör det enklare att kliva ombord 
på djupt vatten efter en simtur 
eller wakeboardåkning. 

Den höga dragpunkten underlättar för wakeboard- och skateboardåkare att hoppa och 
få luft, och observatörshandtagen ger god stabilitet. Utrustad för förvaring av brädan 
när den inte används, och med en särskild låsanordning att hänga draglinan på.

Tow Pro ger den kraft och överlägsna 
skrovstabilitet du behöver för att 
omvandla Sea-Doo SPARK på 90 hk 
till en vattenskoter för dragsporter.

SE VIDEO MED 
SEA-DOO-FOTSTEGET
www.seadoo.com

SE VIDEO 
MED TOW PRO
www.seadoo.com *Intelligent broms- och backsystem (iBR)

VARIABELT TRIMSYSTEM
··  För omedelbar trimjustering.
··  Justering av vattenskoterns 
trimvinkel under körning via det 
styrmonterade reglaget.

··  Enkel och snabb anslutning.
··  Inkluderar reglage, kåpa och 
nödvändiga monteringsdetaljer. 

Sea-Doo SPARK med iBR™*
295100630
1 990 SEK

TOW PRO
··  Tre tillbehör i ett – dragstång, 
observatörshandtag och räcke för 
fastspänning av utrustning.

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

··  Observatören känner mer trygghet med 
de ergonomiska grepphandtagen.

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

Sea-Doo SPARK, tresitsig
295100605
3290 SEK

SEA-DOO-FOTSTEG
··  Bekvämt ombordstigningssteg med knävänlig 
yta för ombordstigning på djupt vatten.

··  Monteras enkelt på vattenskoterns högra sida, 
och tål upp till 113 kg.

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

Sea-Doo SPARK
295100642
869 SEK

Vissa produkter kanske inte fi nns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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Dessa fendrar med snabbfäste är marknadens 
första när det gäller innovativt skydd mot 
förtöjningsskador, och snäpps enkelt fast i, 
och lossas från, de gjutna monteringshålen 
på stötfångaren.

Sea-Doo Speed Tie gör dockningen enklare än 
någonsin med 2,1 m utdragbar dockningslina vid 
rorkulten och akterspegeln, och som enkelt stuvas 
undan. Speed Tie-systemet är ett oumbärligt tillbehör 
som frigör förvaringsutrymme och säkerställer att du 
alltid har en dockningslina tillhands. 

SEA-DOO SPEED TIE

SE VIDEO MED FENDRAR MED SNABBFÄSTE
www.seadoo.com

FENDRAR MED SNABBFÄSTE
··  Skydda vattenskotern med fendrar som 
är enkla att montera och demontera, 
och som är utformade speciellt 
för Sea-Doo-vattenskotrar.

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

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

··  Monteringssats för fendrar med 
snabbfäste (295100550) krävs vid 
montering på andra modeller än Sea-Doo 
SPARK.

··  Säljs parvis.
··  Patentsökt. 

Alla vattenskotrar
295100418
890 SEK

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

··  Utfällbara plattor på Sea-Doo 
SPARK-skoterns fram- och bakände 
medger enkel montering av Sea-Doo 
Speed Tie-systemet.

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

··  Säljs parvis. 
Sea-Doo SPARK
295100496
1 890 SEK

LASTNÄT
··  Med fyra liters kapacitet hjälper det här lastnätet 
till att hålla ofta använda föremål på plats.

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

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

Sea-Doo SPARK
295100559
369 SEK
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HALKFRI MATTA, FÖRLÄNGNING

SIDOSKYDD

HALKFRI MATTA

SE VIDEO MED FRÄMRE 
FÖRVARINGSFACK
www.seadoo.com

FRÄMRE FÖRVARINGSFACK
··  Utformningen med mjuka sidor följer Sea-Doo 
Sparks konturer och ger maximalt 
förvaringsutrymme.

··  Polyuretanmaterialet skyddar tillhörigheterna 
från höga vågor och stötar.

··  Dräneringshål i botten.
··  Lock ingår.
··  Maximal förvaringskapacitet: 28 L.
Sea-Doo SPARK
295100504
1 290 SEK

FRÄMRE STÄNKAVVISARE
··  Stänkavvisaren är tillverkad av polypropen och styr undan vatten 
från förarens fötter och ben. Perfekt när vattnet fortfarande är kyligt; 
kan enkelt demonteras när vattnet har värmts upp.

Sea-Doo SPARK
295100553
790 SEK

HALKFRI MATTA
··  Den här halkfria mattan ger 
både komfort och grepp.

··  Enkel att montera med 
dubbelsidig tejp på mattan.

Sea-Doo SPARK
295100556
969 SEK

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

··  Möjliggör ombordstigning till 
en mjuk plattform samtidigt 
som den skyddar mot slitage.

··  Enkel att montera med 
dubbelsidig tejp på mattan.

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

Sea-Doo SPARK, tresitsig
295100571
429 SEK

SIDOSKYDD
··  Detta sexdelade gummiskydd 
är konstruerat speciellt för 
Sea-Doo SPARK.

··  Skyddet följer skoterns linjer 
och både förhöjer dess utseende 
och skyddar mot smärre stötar 
och slitage.

··  Utgör inget hinder för underhåll, 
eller montering av fendrar med 
snabbfäste.

Sea-Doo SPARK
295100575
1 290 SEK
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Chill Shade är ett 
solskydd med många 
användningsområden. 
Det kan monteras på 
Sea-Doo SPARK när den 
ligger för ankar, eller 
enkelt tas av och sättas 
upp på stranden och 
ge skugga under riktigt 
soliga dagar.

295100574 295100638

295100674

SE VIDEO MED SOLSKYDD www.seadoo.com

SEA-DOO SPARK-PANELSATS
··  Färgade paneler som gör det möjligt att byta färg på vattenskotern.
··  Satsen innehåller: 3 paneler, Sea-Doo SPARK-dekaler, BRP-logotyp och alla 
erfordrade monteringsdetaljer.

Sea-Doo SPARK
 295100613 ·· Bubble Gum
 295100614 ·· Licorice
 295100615 ·· Orange Crush
 295100617 ·· Pineapple
 295100616 ·· Vanilla
 295100627 ·· Blueberry

 295100628 ·· Key Lime
 295100674 ·· Chili Pepper

3 990 SEK

CHILL SHADE
··  Sluta leta efter skugga – ta den med dig.
··  Det innovativa solskyddet skyddar både på vattnet och på stranden.
··  Korrekt monterat kan det till och med användas i hastigheter upp till 56 km/tim.
··  Kan enkelt monteras till sjöss, och förvaras på ett praktiskt sätt.
··  Solskyddet består av ett mönstrat nät och har två integrerade fi ckor som kan användas som sandankare på stranden.
Sea-Doo SPARK
295100574
1 290 SEK

Sea-Doo SPARK
295100638
1 290 SEK
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DAUNTLESS

RAZDAZ

ENKEL (NIVÅ 1) MEDIUM (NIVÅ 2) FULL (NIVÅ 3)

BERMUDA

STARFISH

Om du vill att din Sea-Doo SPARK ska vara lika unik som 
din namnteckning, gå till www.scsseadoographics.com 
med hela vårt utbud av dekalsatser.

EXKLUSIVA 
DEKALSATSER
Exklusiva Sea-Doo-dekalsatser är ett självklart val för entusiastiska 

Sea-Doo Spark-förare. Om du vill att din vattenskoter ska stå ut från mängden eller 

ge den ett ansiktslyft är detta en produkt för dig. Specialsatser med ytterligare 

färglogotyper fi nns att tillgå. Det digitala trycket bleknar inte i solljus, och 

dekalerna vidhäftar även på ytor med dåliga vidhäftningsegenskaper.

SPINNER

LOW DOWN

MER ÄN 20 OLIKA DEKALSATSER 
MED TRE OLIKA FÄRG- OCH 
ANPASSNINGSALTERNATIV GER 
RIKA KOMBINATIONSMÖJLIGHETER

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

TRE ANPASSNINGSNIVÅER

3 7



Nyckeln ger ett avancerat radiofrekvensbaserat stöldskydd för marina fordon.

MANUELL BACK
··  Denna utrustning som enkelt monteras på Sea-Doo SPARK 
underlättar kolossalt mycket vid dockningsmanövrer och 
lastning på släp.

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

Sea-Doo SPARK utan iBR
295100596
2 890 SEK

SLITRING
(visas ej)
··  Enkelt och kostnadseffektivt 
sätt att hålla pumpsystemet 
i perfekt skick.

··  Precisionstillverkad för 
topprestanda och hög 
slitstyrka.

··  Återställer korrekt 
impellerspel.

Sea-Doo SPARK, 
två- och tresitsig
295100649
2 190 SEK

RF D.E.S.S.TM-NYCKEL
··  Digitalt kodat säkerhetssystem av kulledskonstruktion säkerställer 
stadig anslutning, även vid mycket aktiv körning.

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

Sea-Doo SPARK med iBR
295100639
1 990 SEK

Sea-Doo SPARK utan iBR
295100629
1 990 SEK

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

Sea-Doo SPARK (2016)
278003093
690 SEK

12 V-UTTAG MED 
MONTERINGSDETALJER
··  Uttaget kan användas 
för laddning av 
mobiltelefon, GPS etc.

··  Med vattentätt lock 
som förhindrar att 
vatten tränger in.

Sea-Doo SPARK, GTI, GTS, GTR, 
WAKE 155, RXP-X
295100577
369 SEK

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

··  Enkel anslutning till Sea-Doo 
SPARK-kablaget.

··  Med eluttaget kan två elektriska 
tillbehör anslutas.

··  Krävs för installation av Sea-Doo 
SPARK-djupmätare (295100590).

Sea-Doo SPARK
295100599
890 SEK

SPOLNINGSSATS
··  Ett nödvändigt tillbehör som 
förhindrar korrosion i motorn 
och bibehåller maximala 
prestanda.

··  Inkluderar alla nödvändiga 
komponenter för smidig 
spolning. 

Sea-Doo SPARK Standard 
på alla modeller från 
2015 och senare

295100555
319 SEK

LÄNSPUMP
··  Håller motorut-
rymmet torrt.

··  Inkluderar länspump 
med 121 liter/min 
kapacitet, rostfritt 
monteringsfäste, 
pumpfäste, slang 
samt nödvändiga 
monteringsdetaljer. 

Sea-Doo SPARK

295100497
1 190 SEK

DJUPMÄTARE
··  Visar vattendjupet 
under skrovet.

··  Plug-and-play-
anslutning.

··  Elanslutningssats 
(295100599) 
krävs.

Sea-Doo SPARK
295100590
2 890 SEK

Vissa produkter kanske inte fi nns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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··  Remlös konstruktion innebär enkel montering.

··  Solution Dye-infärgat tyg med hög UV-resistens.

··  Patenterad luftventilation för släpvagnstransport, och fi cka 
på insidan för förvaring när kapellet inte används.

··  Öppningar för åtkomst av Speed Tie-systemet och 
snabbfästesfendrar när skotern är förtöjd, plus en 
öppning baktill för krok under sätet. 

Sea-Doo SPARK, tvåsitsig
295100671
1 890 SEK

Sea-Doo SPARK, tresitsig
295100672
1 990 SEK

Enkel åtkomst av tanklock och 
förvaringsbox utan att hela kapellet 
behöver avlägsnas.

SEA-DOO SPARK-KAPELL

S E A - D O O  S P A R K-T I L L B E H Ö R 3 9



1   Solskydd SIDAN 36

2   Tow Pro SIDAN 33

3   Sea-Doo Speed Tie SIDAN 34

4   Halkfri matta SIDAN 35

5   Förlängd halkfri matta SIDAN 35

6   Sea-Doo-fotsteg SIDAN 33

7   Sidoskydd SIDAN 35

8   Fendrar med snabbfäste SIDAN 34

9  Främre förvaringsfack SIDAN 35

10  Dekalsats – Razdaz (nivå 3) SIDAN 37

1

9

10

2

5 3

4

7

8

6

BYGG DIN 
SEA-DOO
Välj helintegrerade tillbehör 
som gör vattenskotern 
unik för dig.

4 0



DIN SEA-DOO-
SKOTER MED HELT 
INTEGRERADE 
TILLBEHÖR
Du kan anpassa vattenskotern på otaliga sätt, vilket gör att det fi nns en 
Sea-Doo-skoter för alla användningsområden och människor. 
Sea-Doo-tillbehören är ingenting som tillkommit i en hast. Alla Sea-
Doo-tillbehör utvecklas parallellt med vattenskotern vilket säkerställer 
fullständig integration, och anpassningsmöjligheter som kan göra 
skotern helt unik för dig.

Anpassa

Med dessa 
och många fler 
Sea-Doo-tillbehör 
kan du utrusta 
din skoter på 
ett unikt sätt.

Infällbar dragstång

Dekalsats

 Sea-Doo Speed Tie/fendrar med snabbfäste

Indelat handskfack

Sea-Doo-vattenskotrarna är 
världsberömda för sina innovationer 
som ger föraren en ultimat 
körupplevelse; en bidragande orsak 
till det är BRP:s utvecklingsteam 
som är mästare inom detta område. 
Varje tillbehör är utvecklat för perfekt 
funktion och fl exibilitet. Olika personer 
har olika uppfattning om hur deras 
perfekta Sea-Doo-skoter ska se ut. 
Genom att välja ut just de Sea-Doo-
originaltillbehör du vill ha kan du vara 
säker på att få en vattenskoter som
 ger dig en ultimat upplevelse.

Det fi nns ett stort sortiment 
Sea-Doo-tillbehör som kan förhöja
varje förares upplevelse på vatten. 
Wakesportentusiaster kan lägga till en 
teleskopisk dragstång på vissa modeller, 
och SPARK-ägare kan profi lera sig med 
en anpassad dekalsats. Den som kör 
offshore kan förvara telefon, nycklar 
och plånbok i handskfacket, och förtöja 
vattenskotern säkert vid kajen med 
hjälp av Sea-Doo Speed Tie. GTI-förare 
kan förvara sina tillhörigheter i det 
löstagbara förvaringsfacket, och GTX-
touringförare kan skydda sin förtöjda 
skoter med fendrar med snabbfäste.
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SEA-DOO-
TILLBEHÖR
Att lägga till generöst med 
tillbehör som gör körningen ännu 
roligare är skillnaden mellan att 
äga en Sea-Doo-vattenskoter och 
att göra den till sin egen.

4 2



SE VIDEO MED 
TELESKOPISK 
DRAGSTÅNG
www.seadoo.com

SE VIDEO MED 
WAKEBOARDFÄSTE
www.seadoo.com

WAKEBOARDFÄSTE
··  Varje fäste håller fast en wakeboard och ger 
säker och enkel brädförvaring.

··  Säljs styckevis.
GTX med iS, RXT, RXT-X och WAKE Pro (2010 och senare), 
GTI & GTS (2011 och senare), GTR (2012 och senare), 
GTX Limited (2014 och senare)
295100453
2 300 SEK

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

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

RXT-X, GTX, RXT (förutom modeller med iS), 
GTI & GTS (2011 och senare), GTR (2012 
och senare), GTX Limited (2014 och senare)
295100457
3 900 SEK

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

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

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

··  Cellplast överdragen med 
slitstark nylonväv.

295100662 ·· Vit
295100663 ·· Gul
190 SEK

Vissa produkter kanske inte fi nns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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Sea-Doo Speed Tie gör dockningen 
enklare än någonsin med 2,1 m utdragbar 
dockningslina vid rorkulten och 
akterspegeln, och som enkelt stuvas 
undan. 

Fendrar med snabbfäste fl yter och passar alla 
Sea-Doo-vattenskotrar.

Dessa fendrar med snabbfäste är marknadens första 
när det gäller innovativt skydd mot förtöjningsskador, 
och snäpps enkelt fast i, och lossas från, de gjutna 
monteringshålen på stötfångaren.

SEA-DOO SPEED TIE 
FÖR DOCKNING

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

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

··  Inkluderar 2,1 meter lina, och spärras vid önskad längd.
··  Standardutrustning på GTX Limited iS.
··  Säljs parvis. 
RXP-X (2012 och senare)
295100466
2 300 SEK

GTR (2012 och senare), GTI, GTI SE och GTS (2011 och 
senare), GTX utan fjädring (2010 och senare), WAKE Pro, 
WAKE 155, RXT och RXT-X utan fjädring (2010 och 
senare)
295100422
2 300 SEK

GTX iS och RXT iS (2009 och senare), RXT-X aS 
(2011 och senare), GTX-S 155 med fjädring (2012)
296000249
2 300 SEK

SEA-DOO SPEED TIE FÖR 
DOCKNING
··  Vårt exklusiva förtöjningssystem som 
tillbehör, anpassat för montering på 
ponton eller brygga.

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

··  Skruvas fast på ponton eller brygga.
··  Inkluderar 2,1 meter lina, och spärras 
vid önskad längd.

··  Säljs styckevis.
295100336
1 400 SEK

FENDRAR MED SNABBFÄSTE
··  Skydda vattenskotern med fendrar som är enkla att montera och 
demontera, och som är utformade speciellt för Sea-Doo-vattenskotrar.

··  Orangefärgade vilket gör dem lätta att se.
··  Säljs parvis.
··  Monteringssats för fendrar med snabbfäste (295100550) 
krävs vid montering på andra modeller än Sea-Doo SPARK.

··  Patentsökt. 
295100418
890 SEK

MONTERINGSSATS FÖR FENDRAR MED SNABBFÄSTE
(visas ej)
Är det snabbaste och enklaste sättet att montera skyddande fendrar på vattenskotern.
Vattenskotrar med iBR (inklusive GTS); krävs ej för Sea-Doo SPARK.
295100550
179 SEK
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ANKARE
··  5 kg-ankare i harpunmodell med 
släpring ger ett 
säkert grepp. 

295100046
900 SEK

SANDSÄCKSANKARE
··  Tillverkat av gul Solution Dye-infärgad, 
600 denier polyester som rymmer ca 
12,5 liter våt sand.

··  Mått: 40 cm x 22,9 cm.
··  4,9 m x 1,3 cm nylonrem.
··  Plastkrok och gjutet fl öte.
295100661 ·· Gul
590 SEK

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

··  En fender och ett 
rep per sats.

··  Inklusive fenderfästen.
295100372
350 SEK

KASTLINA
··  Flytande 
förvaringsväska 
och 15 m fl ytande 
gul lina.

··  Kastlina förbättrar 
säkerheten.

295500832
400 SEK

ANKARE
··  Kraftigt Richter†-
ankare.

··  Ger överlägset 
grepp och enkel 
upptagning.

··  Håller alla farkoster 
upp till 7 meters 
längd.

295100289
1 400 SEK

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

··  Ger säker förtöjning 
av vattenskotern.

··  En per sats.
295100047
400 SEK

SÄKERHETSUTRUSTNING
··  Denna sats innehåller all nödvändig 
utrustning för vattenskotern.

··  15 m fl ytande kastlina, öskar, 
visselpipa och vattentät fi cklampa.

295100330
290 SEK

VISSELPIPA
··  Visselpipa (utan ärta).
··  Denna visselpipa avger ett 
mycket högt och 
genomträngande ljud som kan 
höras på långt avstånd.

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

295500554
90 SEK

DRAGLINA FÖR 
GUMMIRING
··  15,2 m kraftig 
draglina.

Alla tresitsiga 
vattenskotrar
295100207
590 SEK

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

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

D.E.S.S. FLYTSÄ-
KERHETSLINA
D.E.S.S.-reservlina.
2014-modeller 
och tidigare
278002199
700 SEK

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

D O C K N I N G S -  O C H  S Ä K E R H E T S U T R U S T N I N G 4 5



25 L10 L

DEN PERFEKTA 
UNIVERSAL- 
VÄSKAN 
FÖR BEKYM- 
MERSLÖS 
FÖRVARING
Även om ingen förväntar sig 
att strandhandduken ska vara 
skrynkelfri kan vi enas om att 
den ska vara torr. Därför är 
högkvalitativ förvaring viktig 
på en Sea-Doo-vattenskoter. 
Genom att komplettera med en 
avpassad handskfacksinsats, 
ett förvaringsfack eller en 
vattentät väska blir livet enklare, 
och dina tillhörigheter skyddas 
bättre till sjöss. 

INDELAT HANDSKFACK
··  Inkluderar handskfacksinsats och halvhårt stänkskyddat bärbart fodral.
··  Stoppning som isolering på handskfackets insida. 
··  Fodralet passar perfekt i handsfacket och är lätt åtkomligt 
när du öppnar handskfacket.

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

Modeller med S³Skrov™, alla iS-modeller
295100327
1 300 SEK

FRÄMRE FÖRVARINGSFACK
··  Utnyttjar förvaringsutrymmet maximalt.
··  12 L kapacitet.
RXP-X (2012 och senare), GTI och GTS 
(2011 och senare), GTR (2012 och senare), 
WAKE 155
295100583
2 300 SEK

VATTENTÄT VÄSKA
··  Vattentät väska.
··  Punkteringssäkert PVC-belagt polyestermaterial. 
··  Förstärkt botten.
··  10 L eller 25 L volym.
269502121 ·· Svart ·· 10 L
390 SEK

··  Axelrem ingår. Beständig 420 denier polyester med beläggning av 
termoplastpolyuretan.

269001936 ·· Svart ·· 25 L
490 SEK

FÖRVARINGSFACK
··  Med gjutna avdelningar för bekväm förvaring 
av säkerhetssats, kylbox och vattentät, 
skumplastisolerad OtterBox.

··  Ett nät ger säker förvaring av handdukar, kläder 
och sandaler.

··  Praktiskt integrerat bärhandtag.
GTX och RXT (2009 och tidigare), 
utom modeller med iS
269501478
900 SEK

F Ö R VA R I N G4 6



STEGE
··  Inskjutbart bordningssteg speciellt 
utformat för vattenskotrar.

··  Fjäderbelastat; förblir i upprätt läge.
Alla modeller från 2006 och senare 
(förutom Sea-Doo SPARK)
295100552
2 290 SEK

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

295100654 ·· Vit 
199 SEK

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

Alla vattenskotermodeller
7,6 cm
295100570 ·· Svart
295100578 ··Ljusgrå
339 SEK

10,2 cm
Uppfyller internationella regelverk.
295100631 ·· Svart
339 SEK

HANDTAG
··  Bättre grepp och komfort med dessa tjocka gummihandtag.
··  Passar alla modeller från år 2000 och senare.
Säljs parvis
295500976 ·· Blå/svart
295500977 ·· Earth Grey/svart
295500978 ·· Grön/svart
260 SEK

Säljs parvis
295500979 ·· Röd/svart
295500980 ·· Pewter Grey/svart
295500981 ·· Gul/svart
260 SEK

Säljs separat (ej på bild)
277001336 ·· Slate Grey
150 SEK

Vissa produkter kanske inte fi nns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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Ett förvaringskapell är oumbärligt 
för att skydda Sea-Doo-
vattenskotern mot vädrets makter 
och behålla den eleganta finishen. 
Vi har kapell med perfekt passform 
för alla våra modeller.

KAPELL
4 8



280000460*, 280000472*, 280000587* 280000664

280000596, 280000543

280000598

295100671 295100672

PASSAR FÄRGER ART.NR PRIS
RXT iS 260 (2009 och senare), GTX iS 215 (2010 och senare), GTX Limited iS 260 (2009 och senare) Svart/ljusgrå 280000460 2 490 SEK

GTX 155/215, RXT-X 260, Int’l RXT-X 260 och RXT 260 (2010 och senare), 
modeller utan fjädring GTX Limited 215 (2014)

Svart/ljusgrå 280000472 2 490 SEK

GTX-S 155 (2012 och senare) Svart/ljusgrå 280000587 2 490 SEK

WAKE Pro 215 (2010 och senare) Svart 280000664 2 190 SEK

GTR 215 (2012 och senare) Svart/ljusgrå 280000596 2 490 SEK

RXP-X 260 (2012 och senare) Svart/ljusgrå 280000543 2 490 SEK

WAKE 155 (2011 och senare) Svart 280000665 2 190 SEK

GTI 130 (2011 och senare), GTI SE 130/155 (2011 och senare), 
GTS Rental (2011 och senare), GTS (2011 och senare)

Svart/ljusgrå 280000598 2 490 SEK

RXP och RXP-X (2004–2011) Svart/Mortar Grey 280000464 2 490 SEK

RXT-X aS Svart/ljusgrå 280000586 2 490 SEK

SPARK, tvåsitsig Svart 295100671 1 890 SEK

SPARK, tresitsig Svart 295100672 1 990 SEK

* Praktiska öppningar för enkel åtkomst till Speed Tie-förtöjningssystemet. 
Obs! För tidigare årsmodeller, kontakta din återförsäljare för information.

Sea-Doo-kapellen har ett 
patenterat ventilationssystem 
som säkerställer att kapellet 
är stadigt förankrat vid 
släpvagnstransport.

Fullständigt och allsidigt utbud av vattenskoterkapell. 

Solution Dye-infärgat tyg innebär enkel hantering och hög UV-resistens. 

Remlös konstruktion innebär enkel montering. 

Patenterat luftventilationssystem för släpvagnstransport.

KAPELL

280000464*

280000665

RESERVKROKSSATS FÖR SKOTERKAPELL
(visas ej) 
··  Påsybara reservfästkrokar.
··  Krokas fast under vattenskoterns stötfångare.
··  Sats med 2.
Alla vattenskotrar
295100407
40 SEK

Vissa produkter kanske inte fi nns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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Mjuk design som skyddar både 
vattenskotern och användaren, utan 
några vassa kanter som kan skada 
huden eller vattenskoterns botten.
Smart, patenterad Click & Go-
låsmekanism för Spark.
Inga laststroppar krävs för att hålla 
vattenskotern på plats.
Anpassad till alla Spark-modeller
(1+1 och 1+2); ingen justering av stöd 
eller fästanordningar krävs. 
Släpvagnens låga totalvikt (400 kg) 
gör att den kan dras även av 
en liten bil.

SEA-DOO®

SPARK™

CLICK & GO



619590207

619590207

SEA-DOO® SPARK™ CLICK & GO
·  Stabil förankring
·  Inget behov av separata stöd
· Lättanvänd
·  Smart, patenterad Click & Go-låsmekanism
·  Ljusramp med gångjärn skyddar belysningen 
vid sjösättning och lossning

·  Inget behov av laststroppar
·  Säker konstruktion
·  Mjuk design som skyddar både vattenskotern 
och användaren

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

För alla Sea-Doo Spark-modeller
619590207
15 990 SEK

SEA-DOO BIG ONE
·  Inget behov av separata stöd
·  Lättanvänd
·  Fastspänning med laststroppar
·  Mjuk design som skyddar både 
vattenskotern och användaren

·  Löstagbart strålkastarfäste

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

För alla Sea-Doo vattenskotrar, 
utom Spark-modeller
619590223
13 990 SEK



Visar 
vattendjupet 

under skrovet.

X-PAKET-MODUL
··  Visar X-paket-funktioner på mätinstrumentet: 
varvtid, bränslemätare och körsträcka med återstående 
bränsle, medelhastighet och topphastighet, varvräknare 
och motortemperatur. 

··  Lättavlästa mätinstrument.
··  Enkel och snabb anslutning.
··  Nödvändiga monteringsdetaljer ingår.
Modeller med iBR (2011 och senare) 
Standard på X-modeller
295100431
1 900 SEK

DJUPMÄTARE
Plug-and-play-anslutning.
Alla GTX och RXT modeller med 4-TEC-motorer 
(2009 och tidigare, utom 2002), modeller med iS, 
GTI (2008–2010)
295100324
5 900 SEK

GTI, GTS, GTR, WAKE 155 (2011–2013), 
GTX och RXT med fjädring (2011 och senare), 
GTX och RXT utan fjädring (2011–2015), 
WAKE Pro (2015 och tidigare)
295100421
3 900 SEK

2010 och tidigare iS-modeller, GTX (2010), 
RXT, RXT-X och WAKE Pro
295100332
5 900 SEK

GTI, GTS, GTR, WAKE 155 (2014 och senare), 
GTX och RXT utan fjädring (2016), 
WAKE Pro (2016), RXP
295100598
3 390 SEK

··  Elanslutningssats
(295100599) krävs.

Sea-Doo SPARK
295100590
2 890 SEK

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

Sea-Doo SPARK, GTI, GTS, GTR, WAKE 155, RXP-X
295100577
369 SEK

GTX och RXT utan fjädring (2016), WAKE Pro (2016)
295100675
369 SEK

DRAGMODUL
··  Aktiverar dragläge.
··  Med fl era olika förinställda accelerationskurvor för 
perfekt start varje gång du drar en vattenskid- eller 
wakeboardåkare, plus en jämn draghastighet.

··  Lättavlästa mätinstrument.
··  Enkel och snabb anslutning.
··  Nödvändiga monteringsdetaljer ingår.
Modeller med iBR (2011 och senare) 
Standard på WAKE-modeller
295100432
1 850 SEK

E L E K T R O N I S K  O C H  E L E K T R I S K  U T R U S T N I N G5 2



LÄNSPUMP
··  Håller motorutrymmet torrt.
··  Inkluderar länspump med 121 liter/min kapacitet, 
rostfritt monteringsfäste, pumpfäste, slang samt 
nödvändiga monteringsdetaljer. 

GTX, RXT OCH WAKE Pro (2015)
295100634
1 490 SEK

GTI, GTS, GTR och WAKE 155 
(2011–2014), GTX, RXT och 
WAKE Pro (2010–2015), 
RXP (2012–2015)
295100434
1 600 SEK

GTI, GTS, GTR och WAKE 155 
(2014 och senare)
295100597
1 290 SEK

Sea-Doo SPARK
295100497
1 190 SEK

GTX, RXT och WAKE Pro (2016), 
RXP (2015 och senare)
295100678
1 290 SEK

KOPPLINGSSLANG
··  För de fl esta vattenskotrar och 
båtmodeller med T-rör.

··  Även för vattenskoter- och båtmodeller 
med spolningsadapter 
på vattenutkastet.

295500258
280 SEK

BORRMASKINSPUMP
··  Suger säkert och enkelt upp 
motoroljan.

Alla 4-TEC-motorer
295100244
350 SEK

SPOLNINGSADAPTER
För de fl esta vattenskoter- 
och båtmodeller med 
gängat vattenutlopp.
295500473
80 SEK

SPOLNINGSSATS
··  Ett nödvändigt tillbehör som förhindrar 
korrosion i motorn och bibehåller 
maximala prestanda.

··  För användning med äldre vattenskotrar 
utan T-rör och gängat vattenutlopp.

295500068
390 SEK

SPOLNINGSSATS
··  Ett nödvändigt tillbehör som förhindrar 
korrosion i motorn och bibehåller 
maximala prestanda.

··  Inkluderar alla nödvändiga komponenter 
för smidig spolning. 

Sea-Doo SPARK Standard på alla modeller 
från 2015 och senare
295100555
319 SEK

SALT-AWAY†

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

··  Kan användas även för tvätt och underhåll 
av släpvagn.

Påfyllning
295100220
946 ml

295100219
3 785 ml

Koncentrat med 
spraymunstycke
295100218 
946 ml 

SALT-AWAY-
SPRAYMUNSTYCKE
295100221

Vissa produkter kanske inte fi nns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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VÅRDA DEM ALLA GENOM 
ATT ANVÄNDA ENDAST 
BRP:S ORIGINALDELAR.

DIN VATTENSKOTER ÄR SUMMAN AV SINA DELAR.



IMPELLER SIDAN 56XPS SYNTETISK FYRTAKTSOLJA SIDAN 58 XPS-SMÖRJMEDEL SIDAN 60 SLITRING SIDAN 56 XPS RENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSPRODUKTER SIDAN 59

Produkterna fi nns endast hos auktoriserade Sea-Doo-återförsäljare. Genom att rådgöra med din auktoriserade Sea-Doo-återförsäljare säkerställer du att din vattenskoter får bästa möjliga underhåll. 
Endast auktoriserade återförsäljare kan erbjuda BRP-, Rotax- och 100 % Sea-Doo-originaldelar. 

VÄLJ RÄTT
BRP:s kvalitetstänkande innebär att 
varje vattenskoter är konstruerad 
enligt högsta branschstandard. Brist 
på korrekt underhåll kan emellertid 
medföra att även de bästa komponenter 
till slut slutar fungera.

Genom att använda BRP:s 
underhållsmaterial vårdar 
du din investering.

5 OUMBÄRLIGA BRP-PRODUKTER SOM GARANTERAR OPTIMALA PRESTANDA

Vissa produkter kanske inte fi nns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta en auktoriserad Sea-Doo-återförsäljare för mer information.
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IMPELLRAR
··  Effektiva impellrar som säkerställer 
högsta möjliga prestanda. 

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

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

Kontakta din certifi erade BRP-
återförsäljare så att du får rätt 
delar till din vattenskoter.

Kontakta din certifi erade BRP-återförsäljare 
så att du får rätt delar till din vattenskoter.

271001920 271001813 271001942

NGK†-TÄNDSTIFT
··  BRP-återförsäljarna tillhandahar ett fullständigt sortiment 
av NGK-tändstift för Sea-Doo-vattenskotrarna.

DCP-R8E
707000246

CR8EB
415129403
 

YUASA-†BATTERIER
··  Toppmodeller från den ledande OEM-leverantören av batterier i Nordamerika.
18 A. Påfyllt. (YTX20L) 
Påfyllt från fabrik 
(läckagesäkert)
410301203
1 290 SEK

30 A. Ej påfyllt.
(YB30CL-B)
278001882
1 590 SEK

30 A. Påfyllt. (Y1X30L) 
Påfyllt från fabrik 
(läckagesäkert)
515176151
2 150 SEK

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

··  544 kg lyftkapacitet.
529036189
4 500 SEK

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

··  Som namnet antyder ”offras” anoden genom att den utsätts för den elektrokemiska 
korrosion som annars skulle angripa metallkomponenter såsom impeller, 
jetpumpsmunstycke eller motor, och därmed förhindrar att dessa komponenter 
korroderas och förstörs. Galvanisk korrosion kan orsaka stor skada om den inte 
handhas på rätt sätt. Inspektera offeranoden minst en gång i månaden.

··  Byt ut offeranoden mot en ny när den har brutits ned till hälften.
271001920
Ytterdiameter: 26 mm
Höjd: 6 mm
129 SEK

271001813
Ytterdiameter: 26 mm
Höjd: 13 mm
129 SEK

271001942
129 SEK

Vissa produkter kanske inte fi nns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta din BRP-återförsäljare för mer information.
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1

2 3

UNDERHÅLLSTIPS

SOM HJÄLPER DIG 
ATT BEVARA DIN 
SEA-DOO I NYSKICK
1

UNDERHÅLL AV 
BRÄNSLESYSTEM
Fyll på så nytt bränsle som möjligt. 

Åtgärda potentiella fuktproblem förknippade 
med etanolblandade bränslen genom att 
regelbundet tillsätta bränsletillsatser. 
Detta motverkar korrosion, oxidering och 
ansamling av avlagringar i bränslesystemet.

Använd inte bränsleprodukter som innehåller 
alkohol. Dessa produkter kan höja bränslets 
alkoholinnehåll till en nivå som över stiger 
E10-standarden.

2

HÅLL DEN REN OCH 
OFÖRDÄRVAD
Vattnet kan innehålla orenheter som 
kan ackumuleras på vattenskoterns 
utsida och försämra fi nishen. 
Även vägsmuts kan ansamlas på 
vattenskotern vid transport och 
orsaka skador på dess yttre. 

Tvätta vattenskoterns yttre, 
förvaringsutrymmen och motorrum 
efter varje körning.

XPS RENGÖRINGS- OCH 
UNDERHÅLLSPRODUKTER SIDAN 59

3

KORROSIONSSKYDD
Utöver rengöring av vattenskotern 
med sötvatten och diskmedel kan 
saltnedbrytningsprodukter såsom 
Salt-Away† användas efter körning 
i saltvatten, vilket förhindrar att salt 
och korrosion byggs upp.

Efter att vattenskotern har tvättats 
och fått torka bör du använda 
en vattennedbrytningsprodukt 
såsom XPS-smörjmedel på alla 
metalldelar, elektriska anslutningar 
och rörliga delar för att minimera 
vattenansamling och korrosion. 

XPS-SMÖRJMEDEL SIDAN 60
SALT-AWAY SIDAN 53

4

FÖRVARING
Om vattenskotern ska förvaras längre 
tid än 6 veckor rekommenderar vi att du 
använder XPS-bränslestabilisator som skydd 
mot bränsleföroreningar, avlagringar och 
fasseparation som kan uppstå med tiden. 

Byt motorolja och oljefi lter för maximalt 
korrosionsskydd, slitstyrka och tillförlitlighet. 

Ta ur batteriet och ladda det regelbundet så att 
det alltid är fulladdat. Se till att batteriet inte 
belastas under förvaringstiden.

XPS-BRÄNSLESTABILISATOR SIDAN 60
XPS-FYRTAKTSOLJA SIDAN 58 

1

3

2

4
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FOR YOUR BRP 

ROTAX®  ENGINE

DEMAND

XPS-MINERALOLJA FÖR 
TVÅTAKTSMOTORER
··  Utvecklad specifi kt för Sea-Doo-vattenskotrar 
med Rotax-tvåtaktsmotorer med förgasare.

··  Ger optimal smörjning.
··  Kan även användas färdigblandad.
3 785 ml
619590101

XPS SYNTETISK TVÅTAKTSOLJA
··  Denna helsyntetiska insprutningsmotorolja för tvåtaktsmotorer ger ett ultimat 
skydd och har utvecklats specifi kt för våra mest högpresterande motorer.

··  Den helsyntetiska XPS-oljan ökar motorns livslängd tack vare extra 
goda rengöringsegenskaper som håller motorns inre maximalt rent, 
samt slitagereducerande tillsatsmedel.

··  Denna avancerade motorolja med små rökutsläpp och minimal lukt är 
den förnämsta produkten för Sea-Doo-vattenskotrarnas Rotax RFI- och 
DI-tvåtaktsmotorer.

946 ml
619590106

3 785 ml
619590107

XPS DELSYNTETISK FYRTAKTSOLJA 
··  Speciellt utvecklad och BRP-certifi erad för 

användning med Sea-Doos vattenskotrar. 
··  Delsyntetisk olja med egna tillsatser ger 

förbättrat korrosionsskydd.
946 ml
619590109

3 785 ml
619590112

XPS SYNTETISK FYRTAKTSOLJA 
··  Speciellt utvecklad och BRP-certifi erad för 

användning med Sea-Doos vattenskotrar.
··  Exklusiv syntetisk bas med egna tillsatser 

ger oöverträffad smörjning och förbättrat 
korrosionsskydd.

··  Ger dessutom bättre kallstartskydd.
946 ml
619590114

3 785 ml
619590115

MOTOROLJORMOTOROLJOR

Du förväntar dig att din Sea-Doo mil efter mil ska skära genom de oemotståndliga böljorna 
och vräka undan så mycket av det våta och vilda som du kan hantera. Den har aldrig svikit 
dig, och den kommer aldrig att göra det. Så välj XPS-motorolja och återgälda gåvan.

Rotax-motorer erbjuder effekt, prestanda och en uthållighet som är oöverträffad, så välj 
den olja som de förtjänar – en som levererar optimala resultat vid extrema temperaturer 
och samtidigt ger längre drifttid. Den är tillförlitlig, ger konsekvent smörjning samt är 
testad och certifierad av BRP:s tekniker specifikt för användning med BRP-fordon.

SE VAD OLJAN BETYDER PÅ www.xpslubricants.com

DU ÄR SOM GJORD FÖR 
SEA-DOO-VATTENSKOTRARNA. 
DETSAMMA ÄR XPS-MOTOROLJAN.

Obs! Kontakta närmaste återförsäljare för rekommenderat försäljningspris på oljebaserade produkter.
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RENGÖRINGSMEDEL

XPS. MER ÄN BARA OLJA.

GÅR LÅNGT.
XPS – Betrakta den som din första försvarslinje mot slitage i motor och komponenter. Det fi nns 
XPS-produkter som rengör, en annan som smörjer eller stabiliserar, några som kyler och andra som 
förlänger livslängden. Vissa har bara en uppgift, andra fl era, men vad de än gör så fungerar de 
utomordentligt bra. Och de ger dig fullständig sinnesfrid när du som bäst behöver det. Där ute.

NÄR ALLT KOMMER OMKRING FÅR DU INGENTING GRATIS... SÅ OM 
DU VÄLJER NÅGOT ANNAT ÄN XPS GER DU INTE DIN SEA-DOO ALLT 
DET SOM DU FÖRVÄNTAR DIG ATT FÅ TILLBAKA. DET ABSOLUT BÄSTA.

XPS-MIKROFIBRERDUKAR
··  Toppmodern teknik.
··  Tillverkade av ytterst fi na fi brer med en 
mjuk yta som är perfekt för att torka och 
polera båtar, vattenskotrar med mera.

··  Så absorberande att de kan suga upp 
sju gånger sin egen vikt i vatten. 

··  Återanvändbara och maskintvättbara.
··  Sats med 2.
219701759
189 SEK

XPS RENGÖRINGS- OCH SKÖTSELPRODUKTER
··  Allt du behöver för skötsel och rengöring, inklusive hink.
··  Inkluderar: Allrengöringsmedel, vinylrengöringsmedel, vattenbaserat sprayrengörings- 
och poleringsmedel för Sea-Doo SPARK, två mikrofi berdukar och Deluxe-tvättsvamp. 

219702871

ALLA DESSA PRODUKTER 
KAN KÖPAS SEPARAT

XPS-allrengöringsmedel · 946 ml 219701709

XPS-vinylrengöringsmedel · 946 ml 219701710

XPS tvätt- och vaxmedel· 946 ml 219701711
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UNDERHÅLLSPRODUKTER

XPS-JETPUMPOLJA
Ger vattenskoterns jetpump maximal livslängd.
619590095 · · 170 g

FÄRDIGBLANDAD XPS-
FROSTSKYDDSMEDEL/KYLVÄTSKA
··  Färdigblandad, klar att använda.
··  Hela 5 års livslängd
··  Ger överlägsen värmeöverföring, korrosionsskydd 
och kavitationsskydd.

··  Speciellt utformad för Sea-Doo-vattenskotrar.
··  Idealisk vid byte av kylvätska i fordon som 
vanligtvis använder en tvåårig kylvätska (grön).

946 ml
619590204 ·· 5 år (orangefärgad)

XPS-SMÖRJMEDEL
··  Universalsmörjmedel.
··  Förhindrar rost, korrosion och fuktinträngning.
··  Innehåller aktiva additiv för extrema 
tryck med utmärkta smörjnings- och 
slitagemotverkande egenskaper.

··  Sprayburken kan användas upp och ned.
619590093 · · 400 g

XPS SYNTETISKT FETT
··  Rekommenderas för marina ändamål.
··  Detta syntetiska fett ger marknadens bästa 
skydd mot slitage och vatten.

293550010 ·· 400 g

XPS-KONSERVERINGSOLJA
··  Denna specialolja är ett måste när du ställer av 
din vattenskoter för en längre tid.

··  Specialolja som skyddar motorns invändiga 
delar mot rost och korrosion till följd av kondens 
vid förvaring, eller när vattenskotern inte 
används under en längre period.

619590094 · · 350 g

XPS-BRÄNSLESTABILISATOR
··  Förlänger bränslets hållbarhet genom att förhindra 
nedbrytning under förvaring.

··  Medverkar till att förebygga startproblem, tvekan vid 
gaspådrag och dåliga prestanda.

··  Sammansättningen motverkar korrosion och oxidering 
samt skyddar bränslesystem och motor.

··  Förebygger potentiella fuktproblem förknippade 
med etanolblandade bränslen.

619590096 · · 236 ml

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

··  Vidareutvecklat för maximalt vattenskydd och förbättrad 
vidhäftning på metall.

··  Orsakar inte svällning av tätningar, packningar eller O-ringar.
··  Fullständigt vattentätt; sköljs inte bort av vatten.
296000329 ·· 227 g

XPS-JETPUMPSLAGERFETT
··  Utvecklat för höga prestanda under extrema 
förhållanden

··  Minskar effekten av slitage, rost, oxidering 
och föroreningar, samt ger utmärkt 
smörjning av rörliga delar.

619600030 · · 110 g

Vissa produkter kanske inte fi nns att köpa eller är godkända i Sverige. Kontakta en auktoriserad Sea-Doo-återförsäljare för mer information.
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FOR YOUR BRP 

ROTAX®  ENGINE

DEMAND

XPS. THE ONLY OIL ENGINEERED BY BRP
FOR THE LEVEL OF PERFORMANCE YOU EXPECT.

RIDE IT HARD. TREAT IT RIGHT.



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

 www.brp.com

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

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

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

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

THE WORLD IS OUR PLAYGROUND

PEFC/02-31-120

PEFC Certified

This product is 
from sustainably 
managed forests and 
controlled sources

www.pefc.org© 2015 Bombardier Recreational Products inc. (BRP). Med ensamrätt. ®, TM och BRP-logotypen är varumärken tillhörande Bombardier Recreational Products inc. eller dess dotterbolag.
619950551 Sea-Doo PAC Brochure 2016 SE
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