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MODELLEN 2022
2022 REC LITE

SPARK TRIXX™

• Licht en speels platform
• Kan gesleept worden met de meeste middelgrote auto’s
• Max. 2 passagiers
• iBR® (Intelligent Brake & Reverse) optie
• Smal zadel

• Licht en speels platform
• Kan gesleept worden met de meeste middelgrote auto’s
• Max. 3 passagiers
• iBR® (Intelligent Brake & Reverse)
• Smal zadel

GTI™ 90 / 130

GTI™ SE 170

• Groot zwemplatform met LinQ™ bevestigingssysteem
• Ergolock™ zadel in twee delen
• Grote bergruimte vooraan
• iBR® (Intelligent Brake & Reverse)
• Waterdicht telefoonvak

• BRP Audio - premium systeem (optie)
• iDF - Intelligent Debris-Free pompsysteem (optie)
• Opstapladder
• iBR® - Intelligent Brake & Reverse
• Variabel trimsysteem (VTS™)

GTX™ 170 / 230

GTX™ LIMITED 300

• BRP Audio - premium systeem (optie)
• iDF - Intelligent Debris-Free pompsysteem (optie)
• Rechtstreeks toegankelijke bergruimte vooraan
• Waterdicht telefoonvak
• iBR® - Intelligent Brake & Reverse

• Bluetooth audiosysteem met USB poort
• 7,8 inch kleurenscherm
• iDF - Intelligent Debris Free pompsysteem
• Rechtstreeks toegankelijke bergruimte vooraan
• Limited pakket: USB poort, beschermhoes, organizer
voor opbergvak, kniebeschermers, dieptemeter enz.

VOOR EEN NOG BETERE VAARERVARING

Oogstrelende, felle
kleuren maken elke
rit nog fraaier.
Laat overal een
onvergetelijke
indruk achter.

TOURING

Plan je rit, trek erop
uit met vrienden en
vind interessante
bezienswaardigheden
met de BRP GO! app.

OPVALLEND GEDURFD

Scan voor
meer info!

SPARK®

RECREATION

SEA-DOO FISHPRO™ UITGEBREID ASSORTIMENT

Bereid je voor op
een ongelooflijke
hengelervaring met
onze nieuwe FishPro™
Scout en Trophy
modellen!

2022 REC LITE

REC LITE

Nieuw voor
Sea-Doo

MODELLEN 2022

RXP®-X® RS 300

RXT®-X® RS 300

• Ergolock R systeem: Op races geïnspireerde ergonomie
met het eerste in de sector verstelbare achterzadel
voor gegarandeerde controle en comfort.
• T3-R Hull™ voor beste voorspelbaarheid, precisie en
controle in de sector - zelfs in woelige wateren.
• Nieuw Tech pakket: BRP Audio - premium systeem en
7,8 inch kleurenscherm (optie)
• Launch-control
• Laag racestuur

• Ergolock™ systeem: Versmald racezadel en gekantelde
voetsteunen
• ST3 romp
• Nieuw Tech pakket: BRP Audio - premium systeem en
7,8 inch kleurenscherm (optie)
• Launch-control
• In hoogte verstelbare stuurkolom

Combineer je passie voor vissen met de
liefde voor je gezin. De FishPro™ Scout is
gebouwd voor de occasionele hengelaar met
een actieve levensstijl en is de perfecte mix
van betaalbaar hengelen en plezier.

SPORT FISHING

PERFORMANCE

MODELLEN 2022

FISHPRO™ SCOUT 130
• Garmin† 6 inch Fish Finder en gps
• 3 hengelhouders
• LinQ™ koeler voor vis (51 L)
• iDF - Intelligent Debris Free pompsysteem
• Modus voor stapvoets varen (lage-snelheidsmodus)
• Ergolock™ viszadel in twee delen

De FishPro™ Sport, een primeur in de
sector, combineert spanning,
veelzijdigheid en passie in één
compleet pakket. Verken locaties
die niet toegankelijk zijn voor
traditionele vissersboten, kom
dichter bij de actie en
ervaar vissen zoals nooit
tevoren.
FISHPRO™ SPORT 170

GTR™ 230

• Verlengd platform achteraan met tweede LinQ™
bevestigingssysteem
• Garmin 6 inch Fish Finder en gps
• iDF - Intelligent Debris Free pompsysteem
• LinQ™ koeler voor vis (51 L)
• 5 hengelhouders
• Gekantelde Gunwale voetsteunen

• BRP Audio - premium systeem (optie)
• Grote bergruimte vooraan
• Waterdicht telefoonvak
• LinQ™ bevestigingssysteem
• Variabel trimsysteem (VTS™)

TOW SPORTS

Fans van waterscooters en hengelen
dromen van de FishPro™ Trophy met
exclusieve kenmerken, zoals een
ankersysteem, hightech viszoeker,
modi voor stapvoets varen enz.
Allemaal ontworpen om toegewijde
hengelliefhebbers telkens opnieuw de
ervaring van hun leven te laten
beleven…
WAKE™ 170

WAKE™ PRO 230

FISHPRO™ TROPHY 170

• BRP Audio - premium systeem (optie)
• Grote bergruimte vooraan en waterdicht telefoonvak
• Opstapladder
• iBR® - Intelligent Brake & Reverse
• WAKE pakket: LinQ™ inschuifbare skipaal, skimodus
gebaseerd op snelheid, verwijderbaar wakeboardrack,
WAKE™ graphics

• Nieuw 7,8 inch kleurenscherm
• BRP Audio - premium systeem
• Rechtstreeks toegankelijke bergruimte vooraan en
waterdicht telefoonvak
• iBR® - Intelligent Brake & Reverse
• WAKE pakket: LinQ™ inschuifbare skipaal, skimodus
gebaseerd op snelheid, verwijderbaar wakeboardrack,
WAKE™ graphics

• Beschermhoes
• Geavanceerd batterijsysteem
• LinQ™ koeler voor vis (51 L)
• Vistank met snelkoppeling
• iDF - Intelligent Debris-Free pompsysteem
• Garmin 7 inch touchscreen Fish Finder en gps

MAAK JOUW ERVARINGEN NOG BETER
MET ONZE UNIEKE ACCESSOIRES!

Jouw Sea-Doo leven

Het is jouw Sea-Doo leven! Maak het uniek en stijlvol met originele accessoires en
watersportkleding van Sea-Doo.

Scan voor
meer info!

Verlengstuk achterdek met LinQ™
295101059

Voegt 29,2 cm platformruimte toe aan de
achterkant van de waterscooter voor extra
ruimte om aan boord te relaxen, te hengelen en
veel meer. Het verlengstuk voor het achterdek
biedt tal van bevestigingsmogelijkheden om
LinQ™ accessoires van 40 cm makkelijk te
installeren die je nodig hebt.

Sta op voor dag en dauw, het water lonkt... De golven roepen je om
je wakker te schudden. Het leven kan wachten, al is het maar enkele
seconden. Luister naar de lokroep van de vrijheid.
Ga op zoek naar avontuur, scherp je vaardigheden aan of geniet
in alle stilte. Het is aan jou om het avontuur van vandaag aan
te gaan. Ga gewoon met al je kracht het water op. En laat een
kielzog achter van unieke herinneringen. Maak je eigen stroom
en laat je meevoeren op de deining. Het is tijd om het leven bij de
handgrepen te pakken.
Stuur met je hart en je gevoelens zullen volgen. Leid de weg en kijk
nooit achterom. De beste dagen in het leven beleef je op het water.
En het morgen allemaal opnieuw te beleven, dat is nog beter.

Maak kennis met onze ambassadeurs

Voor ons betekent
#SeaDooLife dat je alles op
een andere manier ziet.
Het water is onze beste vriend
en een eindeloos speelterrein.
Het is een boek dat we
schrijven, gevuld met
herinneringen, avonturen en
leven.

Frida Hansdotter
hansdotterfrida

Michel Bourez
bourezmichel

LinQ™ multi-bagagerek
295101015

Op verkenning gaan wordt nog leuker, terwijl je
nieuwe bestemmingen ontdekt! Met het nieuwe
LinQ™ multi-bagagerek zijn diverse opstellingen
van LinQ™ accessoires mogelijk, inclusief stapelbare
accessoires om nog meer spullen mee te nemen. Het
biedt ook meer ligruimte of een groter werpplatform
en zorgt voor gemakkelijker opstappen.

LinQ™ modulaire
laadbak

10 L - 715005494
20 L - 715007112
30 L - 715006830

LinQ™ accessoires
Niets evenaart ons exclusieve, zonder gereedschap te
monteren LinQ™ systeem voor vervoer van ladingen
achterop je waterscooter. Je kunt nu nog meer
meenemen op een compleet nieuwe manier. Je kunt
meer vervoeren, verder varen en houdt meer tijd over,
terwijl al je voedsel en drank koud en fris blijven.

LinQ™ koeler
(Dubbele
vergrendeling - 51 L)
2698011151

Thermisch inzetstuk
voor LinQ™ modulaire
laadbak (10 L)

219401110

LinQ™ stapelbare
brandstofhouder
(14,5 L)
295100950

ONDERDELEN EN KLEDING

Gedraag jezelf
verantwoordelijk
Scan voor
meer info!

We weten dat je niet kunt wachten
om op avontuur te gaan op jouw
Sea-Doo, maar als je de golven
meester wilt worden, moet je eerst
de regels leren.
Essentieel voor een rit op
het water zijn veiligheid,
verantwoordelijkheid en nadenken.
Wees dus goed voor jezelf, voor
elkaar en voor onze omgeving op
en rond een Sea-Doo.

SEA-DOO.COM
seadoo
Sea-Doo
#seadoolife

Ga naar jouw Sea-Doo dealer voor meer info
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