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Millaista on
Sea-Doo -elämä?

Olemme kysymyksestäsi yhtä onnellisia kuin simpukka nousuvedessä! Se on nimittäin todella helppoa.

RXP-X RS
Lyömätön kisavesijetti

Ajattelemme sitä mielentilana, joka piristää meitä joka päivä. Se on
kuin hyppy ponnahduslaudalta uuteen seikkailuun. Se on kirkas kuin
auringonpaiste ja yhtä moniulotteinen kuin meduusa. Sea-Doo-elämä on ystäviä ja vapautta — se on kaiken kaikkiaan mahtava päivä
vesien äärellä. Ja muista: kaiken ei aina tarvitse olla järkevää, kunhan
se on hauskaa.

FISH PRO

Uusi näkökulma kalastukseen

GTX LIMITED

Näytä meille, kuinka
elät Sea-Doo -elämää käyttämällä
tunnistetta #seadoolife
@seadoo

Ei ole vain yhtä tapaa elää
Sea-Doo -elämää.
Joillekin se on leppoisan laiska iltapäivä rantavesillä vaikka
Australiassa. Toisten mielestä se on villiä vauhtia jossain
jäämeren rannalla Norjassa. Sea-Doo-elämälle on vain yksi
selkeä vaatimus: Pidä hauskaa!

Touring-luokan suorituskykyä vakiona

Tee jokaisesta merestä kilparata
ja jokaisesta järvestä lähtöalusta
ja kiidä vesillä yhdellä kaikkein
nopeimmista suorituskykyisistä
vesijettimalleista. Vesistöjen
täydelliseen valloitukseen
tarvitset vain tehokkaan ja
ketterän RXP-X:n.

Sinun ei tarvitse mennä merta
edemmäksi kalaan löytääksesi
parhaan vesijettimallin
kalastuskäyttöösi. Löydä
syvyyksien saaliit älykkään,
monipuolisen ja suorituskykyisen
FISH PROn kanssa. Yhtenä
ominaisuutena UUSI iDF, älykäs
roskaton pumppujärjestelmä
(Intelligent Debris-Free Pump
System).

Olipa kyseessä lyhyt ajohetki tai
pitkä päiväretki, voit rentoutua
ja nauttia huippuluokan
mukavuudesta täysin
siemauksin. Säilytä tasapaino
ja jatka tutkimusmatkailua
vastuttamattoman ylellisen ja
vakaan GTX:n kanssa. Yhtenä
ominaisuutena UUSI iDF, älykäs
roskaton pumppujärjestelmä
(Intelligent Debris-Free Pump
System) ja UUSI suuri LCDvärinäyttö sekä Bluetoothyhteys älypuhelimeen.
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Rahoita myös varaosat, lisävarusteet ja vaatteet
yhdessä Sea-Doo -vesijettisi kanssa ja nauti
ajohetkistäsi täysillä jo alkumetreistä alkaen.
Takuuaika saattaa vaihdella alueesi mukaan.
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Saat kaikki yksityiskohtaiset tiedot omalta Sea-Doo -jälleenmyyjältäsi.
Vieraile myös osoitteessa BRPPAC.COM, josta
löydät suosittelemiamme lisävarustesarjoja
parantamaan sinun omaa Sea-Doo -elämääsi!

s. 51	Pääkannen päivityssarja

Ajovarusteiden ja vaatteiden
turvallisuusmääräykset ja
suositukset
Sinun ja kaikkien matkustajien on käytettävä
vesijettikäyttöön hyväksyttyjä henkilökohtaisia
kelluntaliivejä.
Neopreenimärkäpuku tai neopreenihousut suojaavat
riittävästi alavartaloa.

SPARK TRIXX 2up

Vesiurheilun jännitystä
s. 6

LinQ-laatikko
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Vesilautateline (Lisävaruste)
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RXP-X RS 2up

*Ostettu valtuutetulta BRP:n jälleenmyyjältä/maahantuojalta. Ellei lainsäädäntö muuta edellytä.
Myös muita poikkeuksia saatetaan soveltaa. Tutustu täydelliseen rajoitettuun takuuseen tai ota yhteyttä valtuutettuun Sea-Doo -jälleenmyyjääsi. Tämä
rajoitettu takuu ei koske tehtaalla asennettuja lisävarusteita. Tämä rajoitettu takuu ei koske Evinruden varaosia ja lisävarusteita.
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WAKE PRO 230

Juoma- ja vapateline (oikea)
s. 4	LinQ-juomateline
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Suosittelemme lisäksi myös muiden suojavarusteiden,
kuten

s. 17 Garmin Echomap† Plus 62cv -GPS
s. 20 Lepuuttajat pikakiinnityksellä

Voit shoppailla koko
Sea-Doo -elämyksen netissä.

s. 20	Pikakiinnitettävien lepuuttajien

asennussarja

s. 20 Sea-Doo Speed Tie -liina

GTX 3up

Tavallinen uimapuku ei tarjoa samanlaista suojaa. Voit
kärsiä vakavista loukkaantumisista, jos vesi tunkeutuu
alavartalosta sisään pudotessasi veteen tai joutuessasi
lähelle vesijetin painesuutinta.

Voit katsella sinun unelmiesi
Sea-Doota sitä rakentaessasi.

Katso videoitamme, niistä saat
lisätietoja vaatteista ja lisävarusteista.

jalkineiden, käsineiden ja ajolasien käyttöä.
Löydät kaikki nämä tuotteet valtuutetulta Sea-Doo
-jälleenmyyjältäsi tai verkosta osoitteesta sea-doo.com.

Tämän esitteen tuotteet ovat ostettavissa valtuutetulta Sea-Doo-jälleenmyyjältäsi marraskuusta 2020 lähtien. Jotkut tässä esitteessä esiintyvistä kuvista on otettu mainostarkoituksessa. Kuvien kuljettajat ovat ammattilaisia ja kuvat on otettu ihanteellisissa ja/tai valvotuissa olosuhteissa. Älä yritä suorittaa
samoja vaarallisia ajoliikkeitä tai mitään muita vaarallisia ohjausliikkeitä, jos ajotaitosi sekä ymmärryksesi Sea-Doo-vesijettisi suorituskyvystä eivät ole riittävät. AJA FIKSUSTI ALUSTA LÄHTIEN. Aja aina vastuunalaisesti ja turvallisesti. Noudata aina käsittely- ja turvallisuusohjeita. BRP suosittelee vesijetin
kuljettajan alaikärajaksi 16 vuotta. Käytä aina asianmukaista ja tarkoitusta vastaavaa suojavaatetusta sekä viranomaisten hyväksymää kelluntaliiviä. Muista aina, että ajaminen sekä päihteet ja huumeet eivät sovi yhteen. Huolehdi aina turvavälistä vesijetillä ajaessasi. Noudata aina soveltuvia paikallisia lakeja ja
asetuksia. Koska Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) pyrkii kehittämään laatua ja tuotteitaan jatkuvasti, se pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman mitään seuraamuksia.
Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla lisävarusteita. Tuotteiden jakelusta vastaa paikasta riippuen 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. tai Bombardier Recreational
Products Motores da Amazonia Ltda. ® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja TM ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. * on Bombardier Inc. -yhtiön lisenssinalainen tavaramerkki. Velcro on Velcro Industries -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.
Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Garmin ja ECHOMAP ovat Garmin Ltd. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. GTX on Castrol Limited -yhtiön lisenssinalainen rekisteröity tavaramerkki. YUASA on YUASA Batteries Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. NGK on NGK
Spark Plugs, Ltd. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Salt-Away on Salt-Away Products -yhtiön tavaramerkki. Kaikki muut yhtiö- ja/tai tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. © 2020 BRP Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kalastukseen ja
hauskanpitoon

Kalastukseen ja
hauskanpitoon

Nopea. Helppo.
Turvallinen.
Mikään ei vedä vertoja ainutlaatuiselle LinQpikakiinnitysjärjestelmällemme. Helppo
käyttää ilman työkaluja. LinQ määrittelee
vesijettisi kuljetuskapasiteetin ja kuinka
kuljetat tavaroita. Pakkaa mukaan enemmän,
pidä hauskaa enemmän, aja entistä
kauemmas. Ja evääsi säilyvät viileän raikkaina.

·Säänkestävä, tilava kylmälaatikko.
·Rotaatiomuovattu rakenne tarjoaa poikkeuksellisen jäykkyyden
ja kestävyyden. Ensiluokkainen vaahtoeristys takaa optimaalisen
kylmyyden.
·Asennusta varten tarvitset LinQ-ankkurikiinnikesarjan (295100858)
2018 vuosimalleihin ja joihinkin 2019 vuosimalleihin.
·Ellei vesijettiäsi ole varustettu nousutikkailla, suosittelemme
lämpimästi asentamaan nousutikkaat vesijettiin nousemista
helpottamaan.
·Kylmälaatikko ei sovi LinQ-vetopylvääseen sen ollessa etuasennossa.

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (2018 ja uudemmat) / RXP-X
(2021) / GTI, GTI SE, GTR, WAKE (2020 ja uudemmat) / FISH PRO
(2019 ja uudemmat)
269800943

1

3

4

6

2 Tyhjennystulppa ~ Voit päivän päätteeksi tyhjennystulpan avulla helposti
tyhjentää veden ja keventää takaosaa. Tulppia on kaksi.
3 Kalamitta ~ Kylmälaatikon kanteen muovatun kalamitan ansiosta mittaat
saaliisi pituuden nopeasti.
4J
 ämäkkä säilytystasku ~ Säilyttää varmasti vieherasiat ja pehmeät syötit.
5V
 iistot vapaputket ~ Säädä vapasi täydelliseen kulmaan, jotta voit uistella
kahdella vavalla yhtä aikaa ( jos paikalliset määräykset sallivat tämän).

5
2

6 Juoma- ja vapatelineiden reikäkiskot ~ Juoma- ja vapatelineet ovat
reikäkiskojen ansiosta helppo irrottaa ja kiinnittää eri puolille kylmälaatikkoa
( juoma- ja vapateline myytävänä erikseen).

LinQ-kiinnikkeiden asennussarja

·Sarjan ansiosta voit asentaa LinQ-lisävarusteita Sea-Doosi, jolloin saat lisää
kuormausmahdollisuuksia monenlaisia ajoretkiä varten.
·Voit asentaa LinQ-lisävarusteita vesijettisi takaosaan.
·Ei yhteensopiva 51 litran LinQ-kylmälaukun kanssa.
·Sisältää 2 LinQ-alustaa ja kiinnitystarvikkeet.
·Ellei vesijettiäsi ole varustettu nousutikkailla, suosittelemme lämpimästi
asentamaan nousutikkaat helpottamaan vesijettiin nousemista.

GTI, GTS, GTR (2011-2019) /
GTR-X (2017-2019) / RXP (2012-2020)
Huomio: Ei yhteensopiva Speed Tie -takaliinojen
kanssa.
295100803
GTX (2016-2017) / RXT-X (2016-2017)
295100842
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UUTTA

LinQ 51 litran
kylmälaatikon jatke

·Saat 20 litran lisää säilytystilaa
51 litran kylmälaukullesi.
·Täysin eristetty ja helppo asentaa.
·Ihanteellinen, kun haluat säilyttää
lounaasi saaliista erilleen tai lisätä
erillisen vieherasian.

295100888

UUTTA

UUTTA

LinQ-etutuet

LinQ-juomateline

RXT, RXT-X, GTX,
WAKE PRO (2018 ja uudemmat) /
FISH PRO (2019)

295100935

·Voit lisätä ylimääräisen vapatelineen eteen,
jotta voit uistella vesijetin ollessa liikkeessä.
·Etutuessa on
sisäänrakennettuna paikka
LinQ-juomatelineelle
(295100935).

295100948 (Vasen),
295100949 (Oikea)

·Juomatelineeseen mahtuu monen kokoiset
astiat sen joustavien, juoma-astian koon
mukaan mukautuvien evien ansiosta.
·Voidaan asentaa 51 litran kylmälaatikkoon tai
juoma- ja vapatelineen etutukiin.
·Asennettavissa ilman työkaluja.

LinQ-vapateline

SPARK 2up
295100883
295100883
SPARK 3up
Huomio: Ei yhteensopiva ToW Pron kanssa
(295100605).
295100802

·Sisältää pikakiinnitysjärjestelmän, jonka vapautusvivulla teline
on helppo asentaa / irrottaa mistä tahansa 30 eri asennosta
LinQ-kylmälaatikossa (51 litraa) tai ajoneuvon keulassa
käytettävistä juoma- ja vapatelineen etutuista.
·Pitää vavan tukevasti paikoillaan kumitulpan avulla. Tulppa on
muotoiltu niin, että vapa on nopea kiinnittää tai irrottaa kelan
varren avulla.
·Täydellinen apuväline uisteluun tai kuljettamaan turvallisesti
vapasi parhaimmille kala-apajille.
·Voidaan asentaa 51 litran kylmälaatikkoon tai juoma- ja
vapatelineen etutukiin.

295100795

295100803
Huomio: LinQ-kiinnikkeiden asennussarja tarvitaan LinQ-lisävarusteiden asentamiseksi elleivät kiinnikkeet ole vesijetissä vakiona.

LinQ-kylmälaatikko, 16 litraa

·Säänkestävä kylmälaatikko, jossa on LinQ-kiinnitys.
·Laatikko on erittäin kestävä rotaatiovaletun
rakenteen ansiosta.
·Laadukas vaahtoeristys säilyttää sisällön kylmänä.
·Soveltuu täydellisesti myös merikäyttöön.
·Huomio: Ei kiinnitettävissä LinQ-polttoainekanisterin
päälle.
·Huomio: LinQ-kiinnikkeiden asennussarja tarvitaan
LinQ-lisävarusteiden asentamiseksi elleivät
kiinnikkeet ole vesijetissä vakiona.

LinQ-kiinnikesarjalla varustetut mallit
295100698

LinQ-kiinnikkeiden päivityssarja
isolle kylmälaatikolle

(Ei kuvassa)
·LinQ-kiinnikkeiden lukitusjärjestelmä pitää kiinnikkeet
yläasennossa LinQ-lisävarusteita asennettaessa.
·Tarvitaan LinQ-kylmälaatikon (269800943, 51 l.)
asentamista varten 2018 vuosimalleissa ja joissakin 2019
vuosimalleissa.
·Korvaa LinQ-vakiokiinnikkeet.
·Vakiona kaikissa LinQ-järjestelmällä (tehtaalta)
varustetuissa, 2020 ja sitä uudemmissa ajoneuvoissa.
RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd ja
WAKE PRO (2018 ja jotkut 2019)
295100858
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1 Syvennetty työtaso ~ Ideaali tila vieherasioiden ja vavan käsittelyyn.

LinQ™-kylmälaatikko, 51 litraa

Laukut ja säilytys
Irrotettava säilytyslokeron säilytyslaukku

Varusta
tilanteeseen,
nopeasti
ja ilman
työkaluja

UUTTA

·Hengittävä etusäilytyslokeron säilytyslaukku on valmistettu
korkealuokkaisesti päällystetystä synteettisestä verkosta.
·Kantokahva ja kätevää säilytystilaa joko vesijetissä tai
muualla.
·Sopii täydellisesti esim. märkien vaatteiden säilyttämiseen
erillisesti muista varusteita tai varusteiden kuljettamiseen
vesijettiin tai siitä pois.
·Pikakiinnikkeet pitävät laukun paikoillaan säilytyslokeron
sisällä.
·Suunniteltu asennettavaksi etusäilytyslokeron (295100835)
kanssa täydellistä varustelua varten (vain 295100732).

Kannen säilytystasku

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO
(2018 ja uudemmat) /
FISH PRO (2019 ja uudemmat)

GTI, GTI SE, GTR ja
WAKE 170 (2020 ja uudemmat) /
RXP-X (2021)

295100862

295100732

295100814

·Käytännöllisesti sijoitettu ja helppokäyttöinen sijainti
etutavaratilassa.
·Säilytä pienet esineesi kuivana roiskesuojatussa
sisätaskussa.
·Ulkopinnan verkkotaskussa voit säilyttää lisää
tavaroitasi ja pitää ne näkyvilläsi.
·Tilavuus 6 litraa

GTI, GTI SE , GTR ja WAKE 170 (2020 ja uudemmat) /
RXP-X (2021)

295100732

Säilytyslokeron säilytyslaukku

·Irrotettava, hengittävä säilytyslaukku on korkealuokkaista
synteettistä verkkokangasta.
·Täydellinen ratkaisu pienten, tärkeiden tavaroiden
säilyttämiseen.
·Suunniteltu asennettavaksi irrotettavan säilytyslokeron
kanssa täydellistä varustelua varten (vain 295100732).
·Vakiona GTX Ltd -malleissa (2018 ja uudemmat).

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2018 ja uudemmat) /
FISH PRO (2019 ja uudemmat)
295100835

·Täysin vesitiivis, rullattavalla kannella varustettu laukku
pitää varusteesi kuivina.
·Säädettävä tilavuus 40 litraa
·Vahva, jäykkä muovipohja.
·Pohjan vaahtomuovivuoraus antaa lisäsuojaa.
·Sisäänrakennettu kahva helpottaa kuljettamista vesijettiin tai pois.
·Varustettu Marinized LinQ-kiinnikesarjalla.
·Sisältää kaksi LinQ-alustaa LinQ-polttoainekanisterin päälle
asentamista varten.
Huomio: LinQ-kiinnikkeiden asennussarja tarvitaan
LinQ-lisävarusteiden asentamiseksi elleivät kiinnikkeet
ole vesijetissä vakiona.
LinQ-kiinnikesarjalla
varustetut mallit
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715002875

LinQ-laatikko

·Valmistettu erittäin kestävästä ja vahvasta
HDPE-muovista.
·Maksimi tilavuus 19 litraa
·Vettä hylkivä, tiivistetty ja lukittava kansi.
·Varustettu Marinized LinQ-kiinnikesarjalla.
·Huomio: LinQ-kiinnikkeiden asennussarja
tarvitaan LinQ-lisävarusteiden asentamiseksi
elleivät kiinnikkeet ole vesijetissä vakiona.

LinQ-kiinnikesarjalla varustetut mallit
715004301

LinQ-polttoainekanisteri

·Polttoaine on helppo kaataa.
·Tilavuus 14,5 litraa
·Saat lisää tavaratilaa kiinnittämällä
polttoainekanisterin päälle LinQ-vesitiiviin
laukun (715002875).
·Käsitelty valmiiksi sopimaan myös merikäyttöön.
·LinQ-kiinnikkeiden asennussarja tarvitaan LinQlisävarusteiden asentamiseksi elleivät kiinnikkeet
ole vesijetissä vakiona.
Huomio: Polttoainekanistereita ei voi pinota päällekkäin.
LinQ-kiinnikesarjalla varustetut mallit

LinQ-polttoainekanisterin kuminen vaihtokorkki
(Ei kuvassa)

295100791

LinQ-polttoainekanisterin vaihtokorkki ja -nokka
(Ei kuvassa)

860202130

·Ehdoton hankinta LinQ-laukkujen lisäksi, jos vesijettiä
käytetään meriolosuhteissa.
·LinQ-varustus on ruostumatonta terästä, mikä tarjoaa
LinQ-tuotteelle täyden ruostesuojan.
·Helppo ja nopea asentaa.
·Ei tarvita LinQ-kylmälaatikoiden, LinQ-vesitiiviin
laukun ja LinQ-laatikon asentamiseen.

295100751

·Sivujen pehmeä muotoilu sopii yhteen
Sea-Doo SPARKin ääriviivojen kanssa ja
maksimoi säilytystilan.
·Tilavuus 28 litraa
·Polyuretaanirakenne suojaa esineitä myös
kovassa aallokossa.
·Pohjassa tyhjennysaukot.
·Yhteensopiva BRP:n kannettavan
äänentoistojärjestelmän kanssa.
·Sisältää etusuojakansisarjan.

Kuivalaukku - 25 litraa
·Vesitiivis laukku.
·Materiaalina iskunkestävä
PVC-pinnoitettu polyesterikuitu.
·Vahvistettu pohja.
·Mukana olkahihna.
·Kestävää 420 denierin polyesteriä
TPU-pinnoituksella.

Kuivalaukku - 10 litraa
·Vesitiivis laukku.
·Materiaalina iskunkestävä
PVC-pinnoitettu polyesterikuitu.
·Vahvistettu pohja.

269502121

269001936 · 25 l

SPARK
295100864

295100752

Marinized LinQ-varustussarja

Keulan säilytyslaatikko

Etusuojakansi

Etusäilytyslaatikko

SPARK

RXP-X (2012-2020) /
GTI ja GTS (2011-2019) /
GTR (2012-2019) /
WAKE 155 (2011-2019)

·Polypropeenista valmistettu suojakansi
ohjaa veden pois kuljettajan jaloista ja
tarjoaa kuivemman kyydin.
·Yhteensopiva BRP:n kannettavan
äänentoistojärjestelmän kanssa.

295100865

·Optimoi säilytystilan.
·Tilavuus 12 litraa

295100583
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LinQ-vesitiivis laukku

Avoinna

Lisävarusteet vesiurheiluun

Askelmat ja tikkaat

Näin hauskaa
vesijetin
vanavedessä
ei ole
aikaisemmin
ollutkaan
·Kolme lisävarustetta yhdessä – vetopylväs, käsikahva tarkkailijalle ja
teline tarvikkeille.
·Korkeampi vetopiste tekee vesilautailijoiden, wakeskatelautailijoiden ja
vetorenkaiden vetämisestä hauskempaa.
·Ergonominen kahva antaa tarkkailijalle enemmän varmuutta.
·Kuljettaa laudan, kunnes reitti on selvä.
·Mukana hihna vetoköyden kätevää säilyttämistä varten.
·Ei ole yhteensopiva SPARK 3up
LinQ-kiinnikkeiden asennussarjan
(296100802) kanssa.
Huomio: Älä koskaan käytä
vetopylvästä puhallettavien tai
vastaavanlaisten lelujen vetämiseen.
Käytä aina takasakaraa.

LinQ-teleskooppivetopylväs

·Korkealle nouseva vetopylväs pitää hinausköyden pois vedestä,
mikä lisää vesiurheilulajien mukavuutta.
·Sisäänrakennettuna tarkkailijan tartuntakahvat. Kun pylvästä ei
käytetä, sen saa vedettyä pieneen tilaan sisäänpäin.
Huomio: Älä koskaan käytä vetopylvästä
puhallettavien tai vastaavanlaisten lelujen
vetämiseen. Käytä aina takasakaraa.
RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd /
GTI, GTI SE, GTR (2020 ja uudemmat) /
FISH PRO (2019 ja uudemmat)
295100909

Teleskooppivetopylväs

·Korkealle nouseva hinauspylväs pitää hinausköyden
pois vedestä, mikä lisää vesiurheilulajien mukavuutta.
·Sisäänrakennettuna tarkkailijan tartuntakahvat.
Kun pylvästä ei käytetä, sen saa vedettyä pieneen
tilaan sisäänpäin.
·Vakiona WAKE 155 -malleissa (2019 ja aiemmat).
Huomio: Älä koskaan käytä vetopylvästä
puhallettavan vetorenkaan tai vastaavanlaisten
vetolelujen vetämiseen. Käytä aina takasakaraa.
RXT-X, GTX , RXT (2017 ja aiemmat, paitsi iS-mallit) /
GTI ja GTS (2011-2019) /
GTR (2012-2019) paitsi GTR-X /
GTX Ltd (2014-2017)

·Jokaiseen vesilautatelineeseen mahtuu yksi
vesilauta ja se tarjoaa samalla turvallisen ja
kätevän säilytystilan vesijetissä.
·Mukava käyttää ja helppo irrottaa.
·Myydään yksittäin.
·Vakiona WAKE- ja WAKE PRO -malleissa.

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (2018 ja
uudemmat) / GTI, GTI SE, GTR, WAKE (2020 ja
uudemmat) / FISH PRO (2019 ja uudemmat)

Asennukseen tarvitset
seuraavat osanumerot:
GTI ja GTS (2011-2019)
291003104, 291002864
RXT ja GTX (2010-2017)

Shock Tube -suojaputki

Vetosilmukka

295100662

GTX, GTS, GTI, RXT
ja GTR

·Suojaa matkustajia vetoköyden
singahtamiselta ja estää sen
joutumisen siipirattaisiin.
·Kestävä nailonpäällysteinen
umpisolutäyte.

·Vesihiihtäjien ja
vetorenkaiden
helppoon vetämiseen.
Korvaa nykyisen
U-renkaan.

291002351

291003582, 291002864

295100838

295100457

SPARK 3up
295100605
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Vesilautateline

LinQ-järjestelmän ansiosta
helppo ja nopea asentaa
sekä irrottaa.

Hihnan vaihtosarja
295100740

Nousuaskelma

Nousutikkaat

SPARK

RXT, RXT-X, GTX and WAKE PRO
(2018 ja uudemmat) /
GTI, GTI SE, GTR ja WAKE 170
(2020 ja uudemmat) /
RXP-X (2021)

·Kätevässä askelmassa on polvea vasten
mukava pinta.
·Helppo asentaa Sea-Doo SPARK -vesijetin
oikealle puolelle, kestää jopa 113 kg.
·Nousuaskelma on helppo asentaa vesijetin
perään. Valtuutettu Sea-Doo -jälleenmyyjä
voi tehdä sen muutamassa minuutissa.

295100642
Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

·Käännettävä nousutaso, joka on suunniteltu nimenomaan
vesijettiäsi varten.
·Helpottaa huomattavasti vedestä nousemista.
·Taso pysyy yläasennossa jousen avulla.
·Helppo asentaa pulteilla vesijetissä valmiina oleviin asennuskohtiin.

295100869

GTI, GTS, GTR (2006-2019) /
RXP (2006 - 2020) /
RXT-X ja GTX (2006-2017)
295100742
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Tow Pro -vetovarustus

Tekniset lisävarusteet

Grafiikkasarjat

Musiikki mukana
kaikkialla

Lisää ripaus
väriä

Kuuntele mielimusiikkiasi joko vesillä tai maalla
tämän täysin vesitiiviin, irrotettavan
äänentoistojärjestelmän ansiosta.

BRP:n kannettava äänentoistojärjestelmä

·50 watin äänentoistojärjestelmä, jossa Bluetooth†-valmius.
·Täysin vedenkestävä ja irrotettavissa, voidaan käyttää vesijetissä tai muualla.
·Tarjoaa maksimaalisen äänentoiston eteen asennettuna ja kuljettajaan kohdistettuna.
·Kaiuttimessa äänenvoimakkuuden ja äänentoiston säätömahdollisuus.
·Voimanlähteenä ladattava litiumparisto, joka antaa virtaa vuorokaudeksi*.
·Asennukseen tarvitset pikakiinnikejärjestelmällä varustetun alustan (295100913).
·Tarvitaan, jos asennetaan SPARKIN keulaan:
·Asennusta varten tarvitaan etuohjaimen vaihtoläppä (295100870), kun äänentoistojärjestelmä
asennetaan vuoden 2018 tai sitä vanhempiin malleihin, joissa on iBR ja Mukavuusvarustelupaketti,
tai jos etusäilytyslokerosarja (295100864) tai etuohjaimen vaihtoläppä (295100865) on
asennettuna.
·Vuoden 2016 ja sitä vanhempiin SPARK-malleihin tarvitaan korotuspalan jälkiasennussarja
(295100702).

SPARK

Nauti väreistä, joita tarjoaa yli 40 grafiikkasarjaa
kolmella eri kustomoinnilla ja kuudella väriteemalla.
Valittavana runsaasti yhdistelmämahdollisuuksia.

Etusuojakannen vaihtosarja

·Vaaditaan, kun BRP:n kannettava
äänentoistojärjestelmä (295100867) asennetaan
iBR:llä ja mukavuuspakkauksella varustettuun
SPARKiin (2018 ja aiemmat).
·Tarvitaan myös, jos vesijettiin on asennettu
keulan säilytyslaatikko (295100504) tai
etusuojakansi (295100553).
·Sisältyy vuoden 2019 malleihin, joissa on sama
ominaisuus.
Huomio: Vain, kun äänentoistojärjestelmä
asennetaan SPARKIN keulaan:
SPARK
295100870

295100867

BRP:n Audio-Premium -äänentoistojärjestelmä

·Täysin integroitu äänentoistojärjestelmä Bluetooth†-valmiudella.
·Täysin vedenkestävä.
·Kaksi tehokasta 50 watin kaiutinta takaavat selkeän musiikillisen äänentoiston
jopa ajon aikana.
·Vasemman kaiuttimen kauko-ohjauspainikkeiden avulla vaihdat nopeasti
musiikkikappaleesta toiseen ja säädät äänenvoimakkuutta.
·Kuuntele musiikkia myös moottorin ollessa sammutettuna.
·Jos järjestelmä asennetaan yhdessä Garmin ECHOMAP Plus 62cv Fish Finder
kaikuluotaimen tai lämmitettävien käsikahvojen kanssa, tarvitaan johtosarja
(278003684).

RXT, RXT-X, GTX,
WAKE PRO (2018 ja uudemmat) /
FISH PRO (2019 ja uudemmat)

GTI, GTI SE, GTR ja
WAKE 170 (2020 ja uudemmat) /
RXP-X (2021)

295100711

295100839

BRP:n kannettavan äänentoistojärjestelmän
kiinnitysalusta

Kustomointitasot

Uudet grafiikkasarjat

Sea-Doon grafiikkasarjoilla voit antaa
Sea-Doo SPARKillesi uuden hillityn ilmeen
tai voit tehdä siitä todellisen katseiden
vangitsijan.

RXP-X
Hex

RXP-X
Riptide

RXT
Coral

GTX
Kinetic

GTI
Wakeset

GTI
SurfTrek

SPARK
Sundown

SPARK TRIXX
Hurricane

Kevyt

Medium

·Tarvitaan BRP:n kannettavan äänentoistojärjestelmän (295100867)
asentamiseksi.

SPARK

Täysi

295100711
*Perustuu BRP:n sisäiseen testaukseen äänenvoimakkuuden ollessa noin 50 %. Akun kestoikä voi vaihdella käyttöolosuhteiden, kuten lämpötilan, mukaan.

Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Kustomoi mielesi
mukaan väritys,
muotoilu ja lisää vielä
rekisiterikilvetkin.
Katso scsunlimited.
com halutessasi
lisätietoja
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295100913

Rungon lisävarusteet

Rungon lisävarusteet

Tee entistä
pidempiä
ajoretkiä
entistä
mukavammin

UUTTA

Matkustajan istuin

·Ainoa tapa pitää matkustaja mukana
RXP-X:n vauhdissa.
·Kaksi kahvavaihtoehtoa matkustajille,
sivu- ja keskikahva.
·Asentamiseen et tarvitse työkalua sinun tarvitsee vain irrottaa kuljettajan
istuimen säädettävä takatyyny
ja alusta, sitten napsautat vain
matkustajan istuimen paikalleen.

Reunan viistot astinlaudat

·10 cm pitkät viistot astinlaudat, joissa on luistamaton pohja.
Kiinnitetään vesijetin sivuille astinlautojen ulkoreunaan.
·Pitävät jalat mukavassa ja tukevassa asennossa kalastettaessa
sivuttaisessa istuma-asennossa.
·Suojaavat astinlautojen reunojen maalipintaa
kalastuksen aiheuttamalta kulumiselta.
·Vakio FISH PRO -malleissa.

SPARK

295100810 · Musta

RXT, RXT-X, GTX ja
WAKE PRO (2018 ja uudemmat)

295100744 · Hopea
295100804 · Musta

Peilit

·Kestävä ja jämäkkä rakenne auttaa kestämään rankkoja
ajo-olosuhteita.
·Ajoneuvoon täydellisesti sisäänrakennettu.
·Kuperan peilin ansiosta näkyvyys on laaja.
·Myydään pareittain.

SPARK
295100881

Comfort-istuin

·Istuin on erityisesti suunniteltu lisäämään ajomukavuutta pitkillä ajomatkoilla.
·Muotoiltu ja suurempi istuintila jakaa painon paremmin sekä tarjoaa vakautta rankassa aallokossa.
·Valmistettu vaahtomuovista.
·Voidaan suoraan vaihtaa vakioistuimen tilalle.

SPARK 2up

SPARK 3up

295100893

295100894

SPARK-paneelisarja

295100810

·Suunniteltu huipputehokkaaseen ja vauhdikkaaseen ajamiseen. Jatketut
astinlautojen kiilat pitävät sekä kuljettajan että matkustajan tukevasti
paikoillaan, miellyttävästi ja varmasti.
·Yhdessä Ergolock-polvipehmusteiden kanssa astinlautojen kiilat varmistavat,
että jokainen kuljettaja ja matkustaja pystyy täysin nauttimaan vesijetin
suomista mahdollisuuksista.
UUTTA
GTI, GTI SE, GTR,
WAKE 170 (2020 ja
uudemmat)
(varastossa olevat
RXP-X 2021)

·Tuunaa Sea-Doo SPARKisi värikkäillä paneelisarjoilla.
·Sarja sisältää: kolme paneelia, SPARK -tarrat, BRP-logo ja tarvittavat varusteet.

SPARK

Sivusuojat
295100875

295100613 · Bubble Gum
295100615 · Orange Crush
295100617 · Pineapple

·Kuusiosainen kuminen suoja on suunniteltu erityisesti SPARK-malliin.
·Sen kaaret ja kulmat noudattavat vesijetin muotoja, ja se parantaa
ulkonäköä suojaten samalla pieniltä iskuilta ja kulumiselta.
·Mahdollistaa pikakiinnitteisten lepuuttajien asennuksen,
myös huolto onnistuu helposti.

3up

SPARK
295100575

295100926

SPARK
295100875

295100926

Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

2up
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295100882

295100793

Astinlaudan kiilat

295100745

RXT, RXT-X, GTX ja WAKE PRO (2018 ja uudemmat)

295100923 (Musta)

·Anna polviesi levätä miellyttävillä pehmusteilla.
·Auttaa pitämään polvesi lukittuina paikoillaan Ergolock-järjestelmässä.
·Ergolock-pehmusteet yhdessä astinlautojen kiilojen kanssa tarjoavat
parempaa vakautta vesijetissä.

RXT, GTX ja WAKE PRO
(2018 ja uudemmat) /
FISH PRO (2019 ja uudemmat) Vakiona RXT-X:ssä
(2018 ja uudemmat)

·Suunniteltu helpottamaan siirtymistä kuljettajan paikalta matkustajan
paikalle kalastettaessa.
·Suunniteltu kalastamiseen sivuttaissuunnassa. Lisää sivuttaisvakautta
käytettäessä reelingin viistojen jalkatukien (295100793) kanssa.
·Sopii kaikkiin vesijettien värivaihtoehtoihin.

RXP-X (2021)

Ergolock-polvipehmusteet

RXT, RXT-X, GTX ja
WAKE PRO (2018 ja uudemmat) /
FISH PRO (2019 ja uudemmat)

Kalastusistuin

Hallintalaitteet ja
käsikahvat

Tärkeät ajovälineet

Hauska,
erikoinen
Valmiina lähtöön. Kuljettaja voi kätevästi säätää ohjaustangon
haluamaansa korkeuteen Sea-Doon säädettävän ohjaustangon
korotuspalan ansiosta. Ohjaustangon voi asettaa vaikka
mukavaan matka-ajoon tai mukauttaa seisovaan ajoasentoon,
näin jokainen kuljettaja löytää itselleen parhaimman
ajoasennon.

LinQ™-polttoainekanisteri

·Polttoaine on helppo kaataa.
·Tilavuus 14,5 litraa
·Saat lisää tavaratilaa kiinnittämällä polttoainekanisterin päälle LinQ-vesitiiviin laukun (715002875).
·Käsitelty valmiiksi sopimaan myös merikäyttöön.
·LinQ-kiinnikkeiden asennussarja tarvitaan LinQ-lisävarusteiden asentamiseksi elleivät kiinnikkeet
ole vesijetissä vakiona.
Huomio: Polttoainekanistereita ei voi pinota päällekkäin.

(Ei kuvassa)

295100791

LinQ-polttoainekanisterin
vaihtokorkki ja -nokka
(Ei kuvassa)

LinQ-kiinnikesarjalla varustetut mallit

860202130

295100752

Ohjaustanko säädettävällä
korotuspalalla

UUTTA

Asennukseen tarvitset
seuraavat osanumerot:

·Ainutlaatuisen korotuspalalla säädettävän
ohjaustangon liikkumavara helpottaa SPARKin
ohjaamista ja voit muokata ajokokemuksesi juuri
oman ajotyylisi mukaan.
·Ohjaustangon korkeussäätö käy helposti ja
nopeasti – matalin asento sopii istualtaan
ajamiseen, ylin asento seisaaltaan ajamiseen.
·Säätövara 42,5 – 103,5 mm.
·Säätöön ei tarvita työkaluja – käännä vain vipua.

SPARK ilman iBR:ää* 2016 ja aiemmat:
278003491, 295100702
2017 ja uudemmat: 278003491
SPARK iBR:llä
2016 ja aiemmat: 278003490, 295100702
2017: 278003490
2018 ja uudemmat: 278003823

SPARK
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·Vaadittu varuste kaikkiin
vesijetteihin.
·Sopii kaikkiin palosammuttimen
pidikkeisiin.
·Soveltuu rasva-, öljy- ja
sähköpaloihin.
·Yhdysvaltojen ja Kanadan
rannikkovartiostojen hyväksymä.
·Ei EU-tyyppihyväksytty.

Pilli

·Kuulaton pilli.
·Pillistä lähtee erittäin kova,
korkea ja läpitunkeva ääni,
joka kuuluu kauas.
·Vesi ei vaikuta haitallisesti,
helppo tyhjentää nopealla
puhalluksella.

295500554

295100833 (Valkoinen)

Tyhjä arkki tarroille

(Ei kuvassa)
·Kiinnitä itseliimautuva arkki ajoneuvoon ja lisää siihen
omia aluekohtaisia tai yksilöityjä tarrojasi.
295100654 (Valkoinen)

Turvavarustesarja

·Sarja sisältää tärkeimmät vesijetin turvavarusteet.
·15 m:n kelluva nostoköysi, äyskäri, pilli ja
vedenpitävä taskulamppu.

295100330

Merkintäsarja

(Ei kuvassa)
·Laadukas UV-valoa kestävä merkintäsarja.
·Helppo asentaa vääntymättä, liimaus soveltuu kaikille
pinnoille, myös SPARK-malliin.
·Saatavana kaksi kontrastiväriä, jotka täyttävät
korkeutta ja kokoa koskevat määräykset.
Kaikki vesijetit
7,6 cm
295100570 · Musta
295100578 · Vaaleanharmaa

Säädettävän korotuspalan jälkiasennussarja
·Korvaa vakiomallisen keskikonsolin ja mahdollistaa säädettävällä
korotuspalalla varustetun
ohjaustangon asennuksen.
·Sisältää kämmentuelliset
käsikahvat.
·Vahvistettu rakenne, sisältää
kaikki asennuksessa tarvittavat
osat.

SPARK (2016 ja uudemmat)

RXP-X (2021)
295100922

*Älykäs jarru- ja peruutusjärjestelmä (iBR)TM.

295100746

Palosammutin

Säädettävä korotuspala

·Korvaa vakiokiinnitteisen jatkon, jolloin pystysuoraa säädettävyys
on + 16 mm - 92 mm vakiopituudesta.
·Ergonomisesti parempi seisovalle ajoasennolle.
·Sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat.

Jalkatuet

·Parantavat vakautta, jotta pystyt ajamaan
helpommin vesijetin perällä seisten.
·Takajalkatuki, jossa on 45 asteen kulma.
Voit seistä pystyssä, kun ohjaat vesijetin
takaosassa jettiä pystyasentoon. Tarjoaa
lisämahdollisuuksia temppujen tekoon.

SPARK
295100705

295100702

Laajennetun liikealueen säädettävä trimmijärjestelmä (VTS)
(Ei kuvassa)
·Sea-Doon ainutlaatuisen laajennetun liikealueen
säädettävän trimmijärjestelmän avulla pystyt
nostamaan keulaa korkeammalle tai upottamaan
sen syvemmälle veteen.
· Laajennetun liikealueen VTS-järjestelmän säätöalue
on kaksi kertaa laajempi kuin vakiomallisessa
VTS-järjestelmässä.
·Säädöt tapahtuvat välittömästi ohjaustankoon
asennetulla kytkimellä, ja vesijetin kallistuskulmaa
voi hienosäätää ajon aikana.

·Helppo plug-in-liitäntä. Sisältää kytkimen, kannen
ja tarvikkeet asennusta varten.
·Vakiona Sea-Doo SPARK TRIXX -mallissa.
SPARK iBR:llä
(2017 ja uudemmat – koko laajennettu alue),
(2016 ja aiemmat – vakioalue)
295100704

Johtosarja

10,2 cm
Täyttää kansainväliset vaatimukset.
295100631 · Musta
Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

(Ei kuvassa)
·Vaaditaan säädettävällä korotuspalalla varustetun
ohjaustangon (295100746) ja/tai RF D.E.S.S -avaimen
(295100945) asentamiseen .
·Toimii lisävarusteiden erillisessä tai yhtäaikaisessa
käytössä, toista johtosarjaa ei tarvita.

SPARK iBR:llä
(2017 ja aiemmat)

SPARK iBR:llä
(2018 ja
uudemmat)

278003490

278003823

SPARK
ilman iBR:tä
278003491
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LinQ-polttoainekanisterin
kuminen vaihtokorkki

Hallintalaitteet ja
käsikahvat

Elektroniikka ja sähkölaitteet
Laajennetun liikealueen säädettävä trimmijärjestelmä (VTS)
Järjestelmässä on nopeat, esiasetetut
trimmisäädöt, joiden avulla optimoit vesijetin
kulkukulman. Ylemmässä trimmiasennossa ajo
on kuivempaa, mistä on hyötyä vedettäessä.
Alemmassa trimmiasennossa voit ajaa
aggressiivisemmin, ja vesijetti pysyy tasaisesti
vedessä.

·Sea-Doon ainutlaatuisen laajennetun liikealueen säädettävän trimmijärjestelmän avulla pystyt
nostamaan keulaa korkeammalle tai upottamaan sen syvemmälle veteen.
·Laajennetun liikealueen VTS-järjestelmän säätöalue on kaksi kertaa laajempi kuin vakiomallisessa
VTS-järjestelmässä.
·Säädöt tapahtuvat välittömästi ohjaustankoon asennetulla kytkimellä, ja vesijetin kallistuskulmaa
voi hienosäätää ajon aikana.
·Helppo plug-in-liitäntä. Sisältää kytkimen, kannen ja tarvikkeet asennusta varten.
·Vakiona Sea-Doo SPARK TRIXX -mallissa.

SPARK iBR:llä (2017 ja uudemmat – koko laajennettu alue), (2016 ja aiemmat – vakioalue)
295100704

Lämmitettävät käsikahvat

·Lämmitettävien käsikahvojen katkaisin sijaitsee vasemmassa
käsikahvassa.
·Viisi lämpövoimakkuutta.
·Käsikahvat ovat kätevästi vaihdettavissa tarvittaessa.
·Sea-Doo -käsikahvat ovat niittäneet mainetta kämmentä tukevalla
muotoilullaan.
·Käytä yhdessä käsikahvojen tuulensuojaimia (295100762) maksimaalisen
suorituskyvyn takaamiseksi.
·Tarvitaan johtosarja 278003684 asennettaessa äänentoistojärjestelmän tai
Garmin Echomap Plus 62cv -kaikuluotaimen kanssa.

Ohjaustangon käsisuojat

Käsikahvasarja

GTX, RXT, RXT-X ja WAKE PRO (2010 ja uudemmat) /
GTI, GTS ja WAKE (2011 ja uudemmat) /
GTR ja RXP-X (2012 ja uudemmat) /
SPARK (2014 ja uudemmat)

Sopii kaikkiin vesijetteihin (2000 ja uudemmat)
paitsi SPARK (2015 ja aiemmat)

·Muotoilu tarjoaa parempaa suojaa ja mahtavaa tyyliä.
·Suojaa kylmältä viimalta ja vesiroiskeilta.
·Myydään pareittain.

295100762

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (2018 ja uudemmat) / RXP-X (2021) /
GTI, GTI SE, GTR, WAKE (2020 ja uudemmat) / FISH PRO (2019 ja uudemmat) / SPARK
Lämmitettävien käsikahvojen johtosarja tarvitaan asennettaessa muihin ajoneuvoihin

·Myydään yksittäin

USB-liitäntä

·Voidaan käyttää esimerkiksi puhelimen
tai action-kameran lataamiseen.
·USB-laturissa on älykäs moduuli, joka
tunnistaa tarvittavan virtamäärän ja
lataa laitteesi nopeasti ja turvallisesti,
etkä joudu huolehtimaan että laitteesi
kuumenee.

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2018 ja
uudemmat / RXP-X (2021) / GTI, GTI SE,
GTR, WAKE (2020 ja uudemmat) /
FISH PRO (2019 ja uudemmat)
295100710

295100906

Ohjaustanko

·22 mm pitkä ohjaustanko on värillistä,
ruostumatonta terästä.

GTR-X (2016-2019), RXP-X (2016 ja uudemmat) /
SPARK säädettävällä korotuspalalla
277002069 · Neonkeltainen
277002173 · Dragon Red
277002016 · Valkoinen
277002123 · Jungle Green
277002139 · Millennium Yellow
277002161 · Manta Green

·Johtosarjan ansiosta voit lisätä toisen akkuyksikön kaksoisakkujärjestelmään.
·Saat extravirtaa vesijetillesi, jotta voit käyttää huoletta BRP:n Audio-Premium
-äänentoistojärjestelmää tai Garmin Echomap Plus 62 cv Fish Finder -kaikuluotainjärjestelmää
pitempiä aikoja.
·Sarja sisältää tarvittavat johdotukset ja akun pitimen.
·Lisäakku (410301203) on saatavana erikseen.

RXT, RXT-X, GTX ja WAKE PRO (2018 ja uudemmat) /
FISH PRO (2019 ja uudemmat)
295100991
GTI, GTI SE, GTR ja WAKE 170 (2020 ja uudemmat)
·(Ei kuvassa)

Johtosarja tarvitaan asennukseen joissakin
ajoneuvoissa:
GTX, RXT, WAKE PRO (2011--2017) /
GTI, GTS, GTR, WAKE (2011-2019) /
GTR-X (2018-2019) /
RXP-X (2018-2020) / SPARK

Kämmentuellinen käsikahva

Garmin† ECHOMAP† Plus 62cv GPS*

·Mahdollistavat muotoilun ja profiilin ansiosta tukevamman otteen
vaivattomammin ja tarjoavat enemmän hallittavuutta ja mukavuutta
pidemmillä ajomatkoilla ilman käsien väsymistä.
·Myydään yksittäin.

·Kuljettaja voi nauttia huippuluokan navigointikartoista sekä kaikuluotainteknologiasta.
·Kirkas, myös auringonvalossa luettavissa oleva 6 tuuman näyttö.
·Sisältää maailman peruskartaston.
·Sisäänrakennetun Wi-Fin ja ilmaisen ActiveCaptain† -sovelluksen avulla voit käyttää
OneChartia†, älyviestejä, Garmin Quickdraw† -yhteisötietoja ja muita sovelluksia.
·Jaa reittipisteitä ja reittejä muiden ECHOMAP- tai STRIKER† -yksiköiden kanssa.
·Tarvitset johtosarjan (278003684), jos asennat BRP Audio-Premium
-äänentoistojärjestelmän tai lämmitettävien käsikahvojen yhteyteen.
·Vakio FISH PRO -malleissa.

GXT, RXT, RXT-X ja WAKE PRO (2010 ja uudemmat) /
GTI, GTS ja WAKE (2011 ja uudemmat), GTR (2012 ja uudemmat) /
RXP-X (2012 ja uudemmat) /
SPARK (2014 ja uudemmat)
Oikea

Vasen

277001946 · Musta

277001958 · Musta

Kaikuluotain ja perinteinen
Garmin CHIRP† -luotain.

Ei sisällä muuntajaa. Tarjoaa
ainoastaan GPS-toiminnot.

277002014 · Punainen

277002015 · Punainen

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2019 ja uudemmat*) / GTI, GTI SE, GTR ja WAKE 170
(2020 ja uudemmat) / RXP-X (2021)

RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2019 ja uudemmat*) / GTI, GTI SE, GTR ja WAKE 170
(2020 ja uudemmat) / RXP-X (2021)

295100921

295100871

Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

* Tarkasta valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältäsi
yhteensopivuus 2018-vuosimalleihin.
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(Ei kuvassa)

Lisäakun johtosarja

295100990

277001336 · Siniharmaa/Musta

Lämmitettävien
käsikahvojen johtosarja
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295500976 · Sininen/Musta
295500977 · Harmaa/Musta
295500979 · Punainen/Musta
295500981 · Keltainen/Musta
295500980 · Tinanharmaa/Musta

295100812

UUTTA
UUTTA

·Parempi hallinta ja mukavuus kaksoistiheyksisen kumin
ansiosta.
·Myydään pareittain.

RF D.E.S.S.™ -avain

Sähköliitäntäsarja

·Käynnistyksenestotekniikka
veneilykäyttöön.
· Digitaalisen käynnistyksenestojärjestelmän
(D.E.S.S.) avaimen pallo-hylsyrakenne
tekee käynnistämisestä joka kerta helppoa
ja nopeaa.
·Avaimessa on radiotaajuussiru, joka
kommunikoi langattomasti ajoneuvon
kanssa. SPARK käynnistyy vain, kun
avainkoodi vastaa ajoneuvoa, mikä antaa
omistajalle mielenrauhaa.
·Aiemmista D.E.S.S.-avaimista poiketen
johtosarja on ostettava erikseen.

Asennukseen tarvitset
seuraavat osanumerot:
SPARK ilman iBR*: 278003491

Elektroniikka ja sähkölaitteet

Mallit, joissa Polytec-runko

(Ei kuvassa)
·Erittäin kätevä ja turvallinen tapa lisätä sähkölaitteita.
·Kytke ja käytä -yhteys (Plug-and-play).
·Vaaditaan tietyissä malleissa syvyysmittarin asentamista varten
(katso tiedot taulukosta).

295100599

SPARK iBR:llä
2017 ja aiemmat: 278003490
2018 ja uudemmat: 278003823
SPARK Trixx
2017 ja uudemmat: 278003490, 278003195
2018: 278003823, 278003195

SPARK

*Älykäs jarru- ja peruutusjärjestelmä (iBR)TM.

295100945

Syvyysmittarit
Malli

Vuosi

Pilssipumppusarjat

·Osoittaa veden syvyyden rungon alla.
·Kytke ja käytä -yhteys (Plug-and-play).
·Vakiona GTX Ltd-malleissa.

295100324 295100332 295100679 295100927 295100872

Hinnoittelu

D.E.S.S.™ kelluva hätäkatkaisinnaru

Learning Key -opetteluavain

·D.E.S.S.-varahätäkatkaisinnaru.

·Vähentää vesijetin nopeutta, joten kokemattomammat
kuljettajat voivat opetella ajamista vähitellen.

Kaikki D.E.S.S-avaimella varustetut
mallit (2015 ja uudemmat)

DI- ja 4-TEC-mallit
(2014 ja aiemmat)

278003401 (Vihreä)

278002203
278003401

Vesihiihtomoduuli

(Ei kuvassa)
·Aktivoi Ski-tilan (vesihiihtotilan).
·Valikoima tarjoaa esimääritettyjä kiihdytysprofiileja onnistunutta
liikkeellelähtöä varten vesihiihtäjää tai vesilautailijaa vedettäessä.
Tasainen vetonopeus.
·Mittaristossa käyttäjäystävällinen käyttöliittymä.
·Helppo plug-in-liitäntä.
·Sisältää tarvittavat varusteet asennusta varten.
·Huomio: Johtosarja (278002569) ja 3 ampeerin sulake (710001008)
vaaditaan asennukseen vuosimalleihin 2011 - 2017.
GTI, GTI SE, GTR (2020 ja uudemmat)
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·Täysin automaattinen 3 ampeerin akun
ylläpitolaturi.
·Pitää lyijyakut ladattuina säilytyksen aikana.
·Soveltuu pienten akkujen lataukseen ja latauksen
ylläpitoon.
·Mikroprosessoriohjattu monivaiheinen lataus
takaa tarkkuuden ja turvallisuuden sekä lisää
akun käyttöikää.
·Automaattinen jännitteen tunnistus.
·Tunnistaa automaattisesti 6 ja 12 voltin akut.
·Vakiojännitetila ylläpitää automaattisesti
optimaalista lataustasoa.
·Virheellisen napaisuuden suoja suojaa akkua ja
laturia vaurioilta.

2017-2019




278002199

GTI/GTR/GTR-X
(Lasikuiturunko)

2011-2017

GTI (Polytec-runko)

2019**

WAKE

2011-2017

278002203

Vesihiihto- ja X-pakettimoduuli

(Ei kuvassa)
·Samassa moduulissa sekä vesihiihto- että X-pakettimoduulin toiminnot:
‐Aktivoi Ski-tilan (vesihiihtotilan): Valikoima esimääritettyjä
kiihdytysprofiileja onnistunutta liikkeellelähtöä varten vesihiihtäjää tai
vesilautailijaa vedettäessä. Tasainen vetonopeus.
‐Aktivoi X-paketin toiminnot mittaristossa. Katso X-paketin moduulikuvaukset
niin tiedät, mitkä X-ominaisuudet käyvät sinun ajoneuvoosi.
·Mittaristossa käyttäjäystävällinen käyttöliittymä.
·Helppo plug-in-liitäntä.
·Sisältää tarvittavat varusteet asennusta varten.

·Kätevä ja turvallinen koukkukiinnitys
sijaitsee työalueen ulkopuolella.
·Näyttö-/päällä-painike.
·Painike näyttää latauksen tilan.
·Energiatehokas ja ympäristöystävällinen,
täyttää kaikkein tiukimmat
energiatehokkuusvaatimukset.
·Sisältö: 3 ampeerin akkulaturi, US-pistoke
(110 V), kiinnikesovitin, DC-sovitin, 61 cm:n
sulakkeelliset kaapelit, joissa suojukselliset
rengasliittimet, käyttöopas.

2008-2010

278003400 (Keltainen) Vakio
278003402 (Musta) GTX Ltd
278003403 (Oranssi) Vuokraus

295100857

Akun ylläpitolaturi

GTI/GTS
GTI/GTS (900 HO)
(PolytecTM-runko)

RXT, RXT-X, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO (2018 ja uudemmat) /
GTI, GTI SE, GTR, WAKE (2020 ja uudemmat) /
FISH PRO (2019 ja uudemmat)

295100756

2014 ja
uudemmat*

Kaikki mallit
(2014 ja aiemmat)

(Ei kuvassa)
·Mittaristossa käyttäjäystävällinen
käyttöliittymä.
·Helppo plug-in-liitäntä.
·Sisältää tarvittavat varusteet asennusta
varten.
Huomio: Johtosarja (278002569) ja
3 ampeerin sulake (710001008) vaaditaan
asennukseen vuosimalleihin 2011 - 2017
Malleille GTX, RXT ja WAKE PRO (2018 ja
uudemmat), GTI, GTS, GTR ja WAKE 155
(2020 ja uudemmat) ominaisuudet ovat:
Keski- ja huippunopeus-/kierroslukunäyttö,
kiihdytyksenhallintatoiminto,
VTS-järjestelmän koko liikealue
(50 % laajempi liikealue)

2018-2019

Malleille GTI, GTS, GTR ja WAKE 155
(2017-2019) ominaisuudet ovat:
Kierrosaikamittari, aika/etäisyys,
johon polttoaine riittää, keski- ja
huippunopeus-/kierroslukunäyttö
ja moottorin lämpötilat.
RXT, GTX, GTX Ltd, WAKE PRO
(2018 ja uudemmat) / GTI, GTI SE,
GTR, WAKE (2020 ja uudemmat) /
FISH PRO (2019 ja uudemmat)
295100757

GTI/GTI SE/GTR/WAKE 170

2020 ja
uudemmat

GTX

4-TEC -moottori
(2009 ja aiemmat,
paitsi 2002)

860200997

715005061

Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

·12 voltin liitäntä puhelimen tai GPSlaitteen lataamiseen.
·Varustettu vedenpitävällä kannella,
joka estää veden sisäänpääsyn.

GTX ja RXT ilman jousitusta
(2015 ja aiemmat) /
WAKE PRO (2015 ja aiemmat)
295100612

GTX and RXT ilman jousitusta
ja WAKE PRO (2016-2017)
295100675
295100577



2011-2017



GTI/ GTI SE /GTR/

295100678

295100681

295100739







2020 ja uudemmat



FISH PRO

2019 ja uudemmat



GTX

2010-2015**

WAKE

2015**





2016-2017
GTX/GTX Ltd

2018 ja uudemmat

RXT/RXT-X

2010-2015**
2015**

RXP-X












2021
WAKE PRO



2018 ja uudemmat



2012-2015**
2015** -2020




2018 ja uudemmat

2018-2019



2012-2017

* 2014-mallit: pyydä valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältä
lisätietoja vesijettiisi sopivasta sarjasta.

295100634

2018 ja uudemmat

RXP/RXP-X

2011-2017

295100497

2016-2017



2010 ja aiemmat

2011-2017*



2011-2016

WAKE PRO

WAKE



2018 ja uudemmat

2021





2011-2017

RXP-X

2011-2019



RXT iS/RXT-X aS

Kaikki mallit

GTI/GTS
(Polytec-runko)



2011-2017

12 voltin ulosotto ja asennussarja





2010 ja aiemmat

4-TEC -moottori
(2009 ja aiemmat,
paitsi 2002)

2011-2019



2018 ja uudemmat
RXT/RXT-X

GTI/GTI SE/
GTS/GTR
(Lasikuiturunko)



2018 ja uudemmat

GTX Ltd

2014 ja uudemmat



2011-2017
GTX iS/S/aS

SPARK



2010

2010

CTEK BRP 5.0 -laturi




2018-2019**

X-pakettimoduuli

Vuosi

Hinnoittelu

SPARK

Kaikki D.E.S.S-avaimella varustetut ajoneuvot
(2015 ja uudemmat)

Malli

·Pitää moottoritilan kuivana.
·Sisältää pilssipumpun, asennuskiinnikkeen,
pilssin liittimen, letkun ja varusteet
asennusta varten




2015**
2016-2017



** Asennukseen vaaditaan sähköliitäntäsarja
(295100599).



2010-2015**




2018 ja uudemmat
2014* ja 2015**-mallit: pyydä valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältä lisätietoja vesijettiisi sopivasta sarjasta.
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Elektroniikka ja sähkölaitteet

Laiturointi

Laiturointi

Nopeakäyttöinen
ja
turvallinen
Suojaa vesijettisi laituroinnin
aikana kiinni napsautettavilla
laiturointisuijilla ja
laiturointinaruilla.

Speed Tie -liinat

·Kaksipunoksiset 6 mm vahvat narut,
pituus edessä 1,6 metriä ja takana
2,6 metriä.
GTX, RXT, RXT-X,
WAKE PRO
(2018 ja
uudemmat)

·Kaksipunoksinen 6,35 mm vahva
naru, pituus edessä 5,5 metriä.
FISH PRO
295100924

295100885

Speed Tie-liina
laituriin

(Ei kuvassa)
·Sama ainutlaatuinen
kiinnitysjärjestelmä saatavana
vesijetin lisävarusteena, mukautettu
laiturikiinnitykseen.
·Sopii kaikkien vesijettien nopeaan
ja turvalliseen laiturointiin, ei
ylimääräistä narua kannella.
·Kiinnitetään suoraan laituriin.
·Sisältää 1,7 metriä narua, Voidaan
lukita haluttuun pituuteen.
·Myydään yksittäin.
295100336
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Lepuuttajat pikakiinnityksellä

·Suojaa vesijettisi vaurioilta helposti kiinnitettävillä ja irrotettavilla lepuuttajilla, jotka on
suunniteltu erityisesti Sea-Doo-vesijeteille.
·SPARK -malleissa on edessä ja takana valmiina reiät lepuuttajille, joten ne on helppo
kiinnittää oikeaan kohtaan.
·Pikakiinnitteiset lepuuttajat ovat kelluvia, ja ne on
helppo nähdä oranssin värinsä ansiosta.
·Asennuksessa muihin kuin SPARK -malleihin tarvitaan
pikakiinnitteisten lepuuttajien asennussarja
(295100550, 295100729 tai 295100944).
·Patentti haussa.
·Myydään pareittain.

Sopii kaikkiin vesijetteihin

295100418

Speed Tie -liinat

·Täysin sisäänrakennettu vesijettien kiinnitysjärjestelmä tarjoaa mahdollisimman mukavan, nopean ja
turvallisen laituroinnin.
·Speed Tie -järjestelmä on ehdoton lisävaruste, joka vapauttaa säilytystilaa ja varmistaa, että laiturin
kiinnitysnaru on aina käytettävissä.
·Sisältää 1,7 metriä narua, Voidaan lukita haluttuun pituuteen.
·Vakiovarusteena GTX Ltd -malleissa (2017 ja uudemmat).
·Myydään pareittain.

SPARK
295100496
RXP-X (2012-2017) / GTR-X (2017) / RXT-X (2015)
295100466

GTR (2012-2019) / GTI, GTI SE ja GTS (2011-2019) /
GTX ilman jousitusta (2010-2017) /
WAKE PRO (2017 ja aiemmat) /
RXT and RXT-X ilman jousitusta (2010-2017) /
WAKE 155 (2010-2019)
295100680

Pikakiinnitteisten lepuuttajien asennussarja
·Nopein ja helpoin tapa asentaa lepuuttajat vesijettiin.
·Ei tarvita SPARK-malleihin.

RXP-X (2012-2020) /
GTI, GTR ja GTS (2011-2019) /
GTX, RXT, RXT-X ja
WAKE PRO (2008-2017)
295100550

RXT, RXT-X, GTX ja WAKE PRO
(2018 ja uudemmat) /
FISH PRO (2019 ja uudemmat)
295100729

Kokoontaitettava ankkuri

·Kokoontaitettava naarausankkuri, jossa
suojapinnoite. Paino 1,6 kg.
·Soveltuu vesijettien ja pienten veneiden
lyhytaikaiseen ankkurointiin muta-, hiekka-,
sora- ja kivipohjaan.
·Sisältää 7,62 metriä pitkän merikäyttöön
soveltuvan köyden, kellukkeen, kestävän
teräksisen karbiinilukon ja nailonisen
säilytyspussin.
·Mahtuu pienen kokonsa ansiosta
tavaratilaan.

Ankkuri

·Liukurenkaalla varustettu 5 kg:n
levyankkuri antaa varman pidon.

295100046

·Valmistettu 600 denierin
liuosvärjätystä keltaisesta
polyesterikankaasta, sisään mahtuu
noin 20 kiloa märkää hiekkaa.
·Mitat 40 cm x 22,9 cm.
·Nailonhihna 4,9 m x 1,3 cm.
·Muovikoukkukiinnitys ja
ruiskuvalettu kelluke.

295100661

295100750

Manuaalinen peruutussarja
·Sarja on helppo asentaa SPARK-vesijettiin.
Se helpottaa huomattavasti laiturointia ja
traileriin lastaamista.
·Vasemmalla puolella sijaitseva vipu tekee
peruutusvaihteen kytkemisestä helppoa ja
ehkäisee äkillisten tai vaarallisten liikkeiden
tarvetta.

Dock Tie -laiturointinaru

·Laituroi vesijettisi tällä kelluvalla, pehmustetulla
Sea-Doo-nailonnarulla.
·Pitää vesijetin varmasti kiinni laiturissa.
·Pakkauksessa yksi naru.

295100851

SPARK ilman iBR:ää
UUTTA GTI, GTR and
WAKE 170
(2020 ja uudemmat) /
RXP-X (2021)

Hiekkasäkkiankkuri

295100596

295100944
Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Lepuuttaja

·Polyformin lujuutta ja luotettavuutta, vinyyliventtiilijärjestelmä
kovuuden nopeaan ja joustavaan säätöön.
·Pakkauksessa yksi 16” lepuuttaja ja yksi köysi.

295100877
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UUTTA

·Helppokäyttöinen, sisäänrakennettu kiinnitysliinajärjestelmä.
·Huoletonta laiturointia kätevän kiinnitysjärjestelmän ansiosta.

Peitteet

Peitteet

Säilytyspeite suojaa Sea-Doo -vesijettiä säältä
ja säilyttää sen ulkonäön uuden veroisena.

295100928

295100873

295100724

280000460, 295100718, 295100719

295100889

295100722

295100720

295100912, 295100789

Sopivuus

SEA-DOO -PEITTEET Avainominaisuudet
Säänkestävä kuljetuspeitto suojaa
vesijettiäsi säilytyksen ja kuljetuksen
aikana.

 ehmeä sisävuori estää paneelien
P
hankautumisen.
 oimakkaammin kuluvat kohdat on
V
vahvistettu kaksinkertaisella kankaalla.

 almistettu erittäin kestävästä,
V
UV-suojaavasta, nestevärjätystä
polyesterikankaasta.

Peitteen vaihtokoukut

2V
 etoketjulliset aukot takaavat helpon pääsyn laiturointikiinnikkeisiin.
3V
 etoketjullisten aukkojen ansiosta hansikaslokeroa 3.1, etusäilytyslokeroa 3.2 ja polttoainesäiliötä
3.3. on helppo käyttää.

6

7

8























RXT-X aS (2011-2016)











RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (2018
ja uudemmat)













GTX S, GTX Limited, RXT, RXT-X
(2010-2017)











WAKE PRO (2010-2017)











FISH PRO











RXP-X (2012-2020)













RXP-X-, GTR-X-mallit GTR-X (2017-2019)













UUTTA RXP-X (2021)











GTS, GTS Vuokraus, GTI, GTI SE,
GTI Limited (2011-2019)













GTR (2012-2019)













WAKE (2011-2019)













UUTTA GTI, GTI SE, GTR ja WAKE
170 (2020 ja uudemmat)





SPARK 2up





SPARK 3up





295100908

Vakio GTX LTD -malleissa.

1K
 ahvojen kohdalla keltaista kangasta.

5

GTX-, RXT-mallit
jousituksella

Mitoitettu sopimaan täydellisesti
Sea-Doo-vesijetteihin myös
lisävarusteiden kanssa.

Kaikki mallit
(2017 ja uudemmat)

Kaikki mallit
(2016 ja aiemmat)

295100754

295100407

GTX-, RXT-, WAKE
PRO-, FISH PRO
-mallit ilman
jousitusta

4 Takakannen LinQ-lisävarusteet ovat vetoketjullisen aukon alla.
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5P
 atentoitu ilmanpoistojärjestelmä kuljetusta varten.

3.2

6S
 ivukoukut pitävät peitteen paikallaan
kuljetuksen aikana.
7V
 etoketjullisen aukon ansiosta vesijetin
voi kiinnittää sidontaliinoilla traileriin
myös peitettynä.

3.3
3.1

4

9
5

2

8S
 peed tie -valmius.
9K
 aikuluotain- ja GPS-valmius.
Ominaisuudet voivat vaihdella
vesijettimallin peitteestä riippuen.

GTI-, GTI SE- ja
WAKE-mallit

1

2
8

7

6

6

SPARK-mallit

1

2

GTX S, GTX Limited S (2012-2017)



RXT iS, GTX iS, GTX Limited iS
(2009-2016)

3,1





3,2









3,3







4







Osanro

Hinta

295100718
Musta/
Vaaleanharmaa

280000460



Musta

295100908



Musta/
Vaaleanharmaa

295100719



Musta

295100720

Musta

295100873

Musta/
Vaaleanharmaa

295100721









































Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Värit

280000586



Huomio: Pyydä jälleenmyyjältäsi lisätietoja aikaisempia vuosimalleja varten.

9

295100889
Musta/
Vaaleanharmaa



295100722
295100723

Musta

295100724

Musta

295100928

Musta

295100912
295100789

LISÄVARUSTEET 23

Valitse juuri
sinun vesijetillesi
täydellisesti
sopiva peite

SEA-DOO -trailerit

Tien päällä
SEA-DOO -trailerit on
suunniteltu sopimaan
yhteen kaikkien
Sea-Doo -vesijettien
kanssa ja lastaaminen
sekä purkaminen käy
käden käänteessä.

CLICK & GO -TRAILERIT

Avainominaisuudet

Huomio: Kysy lähimmältä Sea-Doo -jälleenmyyjältäsi näiden tuotteiden suositushintoja.

Yhden vesijetin traileri

 ätevä patentoitu Click
K
& Go -lukitusmekanismi
Spark-vesijeteille.

SEA-DOO LOCK & GO -TRAILERI

 idontaliinoja ei tarvita
S
aluksen kiinnittämiseen.

·Patentoitu lukitusmekanismi Sea-Doo -vesijetille
·Sopii kaikille Sea-Doo -vesijeteille paitsi Sea-Doo Spark ja Fish Pro
·Vesijetin kiinnittämiseen ei tarvita sidontaliinoja
·Pyöristetty muotoilu suojaa vesijettiä ja käyttäjää
·Ainutlaatuinen kumirajoitin etuosassa lukitsee vesijetin edestä
·Lokasuojat toimivat astinportaina ja helpottavat vesijettiin nousua

 ptimoitu kaikille
O
Spark-malleille (1+1 ja 1+2),
tukia tai kiinnitystä ei
tarvitse säätää..
 railerin kokonaispainon
T
(400 kg) ansiosta sitä
voidaan vetää myös pienellä
ajoneuvolla.

Kokonaispituus

497 cm

Kokonaisleveys

160 cm

Kokonaispaino

(mahdollistaa trailerin vetämisen
myös pienillä autoilla)

700 kg

Sopii kaikille Sea-Doo -vesijeteille (paitsi Sea-Doo Spark ja Fish PRO)

860202384 ( jarruton)
860202389 ( jarrullinen)

SEA-DOO BIG ONE -TRAILERI

LISÄVARUSTEET 24

·Jykevä kiinnitys, erityistukia ei tarvita
·Helppokäyttöinen, fiksu patentoitu Click & Go -lukitusmekanismi
·	Saranoitu valopuomi suojaa valoja lastauksen ja purkamisen aikana
·Ei tarvetta sidontaliinoille
·Turvallinen rakenne ja pyöristetyt muodot suojaavat vesijettiä ja käyttäjää

Kokonaispituus

390 cm

Kokonaisleveys

160 cm

Kokonaispaino

(mahdollistaa trailerin vetämisen
myös pienillä autoilla)

Kaikkiin Sea-Doo Spark -malleihin

619590207 ( jarruton)
619590338 ( jarrullinen)

400 kg

•

 i tarvita erillisiä tukia
E
Helppokäyttöinen
Vesijetin kiinnitys sidontaliinoilla
Turvallinen rakenne ja pyöristetyt muodot suojaavat vesijettiä ja käyttäjää
Irrotettava valoteline
Nostettava valoteline

Kokonaispituus

447 cm

Kokonaisleveys

160 cm

Kokonaispaino

600 kg

Kaikkiin Sea-Doo -vesijettimalleihin

619590223 ( jarruton)
619590337 ( jarrullinen)

Big One ‑trailerin rullasarja
(Ei kuvassa)

619590397

Uudelleen muotoiltu
vesijetin kumirajoitin

LISÄVARUSTEET 25

SEA-DOO SPARK CLICK & GO -TRAILERI

•
•
•
•
•

Trailerit

Trailerien lisävarusteet

Huomio: Kysy lähimmältä Sea-Doo -jälleenmyyjältäsi näiden tuotteiden suositushintoja.

BIG ONE -TRAILERI

BIG TWO -TRAILERI

•

Kahdelle

 i tarvita erillisiä tukia
E
Helppokäyttöinen
Vesijetin kiinnitys sidontaliinoilla
Turvallinen rakenne ja pyöristetyt muodot suojaavat vesijettiä ja käyttäjää
Irrotettava valoteline

Vahva kiinnitys









Nostettava valoteline

Ei tarvita erillisiä tukia









Helppokäyttöinen









Fiksu, patentoitu Click & Go
-lukitusmekanismi





Saranoitu valopuomi suojaa valoja
lastauksen ja irrotuksen aikana





Ei tarvetta sidontaliinoille





Turvallinen rakenne









Pyöristetty muotoilu suojaa
vesijettiä ja käyttäjää

















SEA-DOO BIG TWO-TRAILERI
•
•
•
•
•

Yhdelle
LOCK & GO -TRAILERI

MOVE-trailerit
TRAILERIEN
TÄRKEIMMÄT
OMIAvainominaisuudet
NAISUUDET

SPARK CLICK & GO
-TRAILERI

Trailerit kahdelle vesijetille

Kokonaispituus

515 cm

Kokonaisleveys

245 cm

Kokonaispaino

1 200 kg

Kaikkiin Sea-Doo -vesijettimalleihin
619590586

Vesijetin kiinnitys sidontaliinoilla
Irrotettava valoteline
Nostettava valoteline



Kelautuvat Bolt-On†-sidontaliinat
räikkämekanismilla
·Sopivat hyvin vesijetin kuljetukseen ja kuormien
kiinnitykseen.
·Helppo kiinnittää: kiinnittyy pultilla mihin tahansa
tasaiseen pintaan (esim. auton lava tai lavan reuna).
·Lujatekoisen sidontaliinan (2,5 cm x 1,83 m) suurin
sallittu kuormitus on 226 kg ja murtolujuus 680 kg.
·Kätevä painikkeella toimiva kelausmekanismi kelaa
hihnan automaattisesti sopivaan pituuteen.
Räikkämekanismi kiristää hihnan tiukasti, jotta kuorma
pysyy paikallaan.
·Kumipäällysteisestä räikkämekanismista saa tukevan
otteen. Koukussa on pintaa suojaava vinyylipäällyste.
·Myydään pareittain.

295100841



Sidontaliinat

·Suunniteltu erityisesti vesijetin kiinnittämiseen traileriin.
·Kätevä neljän koukun järjestelmä tekee kiinnittämisestä ja
irrottamisesta nopeaa, sillä hihnaa ei tarvitse irrottaa räikästä.
·Herkkä tiukkuuden säätö ja laadukas räikkä.
·2,5 cm leveässä Sea-Doo-logolla kuvioidussa
polyesterihihnassa on rungon suojapehmusteet,
ylimääräinen hihnan pidin ja päällystetyt koukut.
·Myydään yksittäin.

Kaikki vesijetit (paitsi SPARK)
295100389

·Turvallinen työkuorma 181 kg.
·Hihna 2,5 cm x 3 m. Hihnassa logot: Sea-Doo,
Ski-Doo ja Can-Am.
·Korkealuokkainen räikkä, jossa kuminen
kädensija.
·Päällystetyt S-koukut.
·2 kpl:n pakkaus.

Kaikki vesijetit
860200447

Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa.
Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
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Sidontaliinat

Sea-Doo -vaatteet ja
ajovaarusteet

Kelluntaliivi

Innovatiiviset Sea-Doo -ajovarusteet tekevät
päivästäsi vesillä täydellisen ja vievät Sea-Doo
-elämäsi aivan uusiin ulottuvuuksiin.

Paras
mahdollinen
PVC-vapaa ja kestävä. Tuntuu
märkänäkin kevyeltä ja
maksimoi ilmanvaihdon,
sillä mitä mukavampi olosi on,
sitä paremmin ja
pidempään voit ajaa.

Olipa ajotyylisi millainen tahansa,
Sea-Doo turvaa sinut. Valitse juuri
sinun tarpeisiisi sopiva kelluntaliivi
kolmesta kategoriasta: Paras
mahdollinen, Urheilullinen tai Yleisliivi.

Huippukestävä ecopreeni-ulkokuori.

AIRFLOW-KELLUNTALIIVI

Vaatteet
29	Kelluntaliivit

40	Ajolasit
41	Jalkineet

Märkäpuvut ja Rashguard-paidat

ISO 50N

42	Sporttiasusteet

Märkänäkin
kevyt

Päällysosan verkkokangas ja
reiälliset pohjalliset päästävät
veden nopeasti pois.

VAATTEET 28

YKK†-etuvetoketju.
GAIA-muistivaahtosisus – markkinoiden pehmoisinta
ja mukavinta vaahtomuovia.

36	
Ajopuvut
37

Miellyttävä istuvuus.

Tekniset ominaisuudet

UUTTA

Kuivuu
nopeasti

Mukautuu
liikkeeseen

Entistä parempi
ilmanvaihto

Istuu hyvin

Naisten Airflow

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Musta (90)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Raspberry (39)

285938 (US)

285940 (US)

285939 (EU)

285941 (EU)

Selkäpuoli

Suuret kädenreiät lisäävät ajomukavuutta.
 engas takakauluksessa ajolasien ja kelluntaliivin
R
välistä kiinnitysnauhaa varten.
D-rengas kelluvalle hätäkatkaisinnarulle.

UUSI

Miesten Airflow

·100 % polyesteriä
·100 % GAIA Biofoam -vaahto

 ivuosat joustavasta vuorikankaasta parantavat
S
mukavuutta.

·100 % polyesteriä
·100 % GAIA Biofoam -vaahto

Selkäpuoli

UUTTA

ILMAVIRTAUSJÄRJESTELMÄ
Sisäpuolella EVA-muovaus,
mikä estää kelluntaliivin pintaa
koskettamasta ihoon.
RISTISELÄN TUKIOSA
Vaahtomuovipehmuste,
joka minimoi alaselkään
kohdistuvan paineen ja
antaa enemmän tukea.
VERKKOPANEELI
Verkko-osat poistavat
ylimääräisen veden varmistaen
nopean kuivumisen.

UUSI

Miesten Airflow
Aloha Edition
-pelastusliivi

Naisten Airflow
Aloha Edition
-pelastusliivi

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Punainen (30)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Pinkki (36)

285960 (US)

285962 (US)

285961 (EU)

285963 (EU)

·100 % polyesteriä
·100 % GAIA Biofoam -vaahto

Selkäpuoli

·100 % polyesteriä
·100 % GAIA Biofoam -vaahto

Selkäpuoli

Australia, Uusi-Seelanti ja Brasilia: kysy BRP-jälleenmyyjältäsi paikallisesti hyväksytiystä kelluntaliiveistä. Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
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Toimiva.
Miellyttävä.
Näyttävä.

Kelluntaliivi

Kelluntaliivi

Urheilullinen
Sopii aktiiviseen ajotyyliisi, kestää
erinomaisesti rankkaa käyttöä — vaikka
joka päivä. Huippuistuva ja miellyttävä liivi
mukautuu vartalosi liikkeisiin. Tilava juuri
sieltä mistä pitääkin eikä estä liikkuvuuttasi.

Tekniset ominaisuudet

Miellyttävä istuvuus.
YKK†-etuvetoketju.
 dessä ja takana mukavuutta parantavat ja
E
liikkumista helpottavat saumat.

ISO 50N

 ivuosat joustavasta vuorikankaasta
S
parantavat mukavuutta.

Kuivuu nopeasti

Suuret kädenreiät lisäävät ajomukavuutta.

VAATTEET 30

Märkänäkin
kevyt

Mukautuu
liikkeeseen

UUTTA

PVC- ja polyeteenivaahtomuovisisäkkeet.

Istuu
hyvin

 engas takakauluksessa ajolasien ja
R
kelluntaliivin välistä kiinnitysnauhaa varten.
D-rengas kelluvalle hätäkatkaisinnarulle.

Miesten Freedom

RISTISELÄN TUKIOSA
Vaahtomuovipehmuste,
joka minimoi alaselkään
kohdistuvan paineen ja
antaa enemmän tukea.

UUTTA

Naisten Freedom

·100 % polyesteriä
·50 % PVC-vaahtoa, 50 % laajenevaa polyeteeniä

·100 % polyesteriä
·50 % PVC-vaahtomuovia, 50 % laajenevaa polyeteeniä

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Starlight Blue (84),
Sunburst Yellow (96)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Turkoosi (Aqua) (76)

285942 (US)
285943 (EU)

285945 (US)
285946 (EU)

VERKKOPANEELI
Verkko-osat poistavat
ylimääräisen veden
varmistaen nopean kuivumisen.

Force Pullover -kelluntaliivi

·Erikoiskestävä neopreeniulkokuori.
·Pehmeät PVC-vaahtomuovisisäkkeet.
·Anatominen leikkaus, jossa suuret kädenreiät ja ajomukavuutta
parantavat strategisesti sijoitetut vedenpoistoverkkopaneelit.
·YKK†-etuvetoketju.
·Rengas takakauluksessa ajolasien ja kelluntaliivin välistä
kiinnitysnauhaa varten.
·D-rengas hätäkatkaisinnarulle.
·90 % neopreenia, 10 % polyesteriä
·100 % PVC-vaahtomuovia

(US) XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL
(EU) S, M, L, XL, 2XL
Musta (90)

ISO 50N

Lämmin ihoa
vasten

Mukautuu
liikkeeseen

Istuu
hyvin

286758 (US)
286760 (EU)

Australia, Uusi-Seelanti ja Brasilia: kysy BRP-jälleenmyyjältäsi paikallisesti hyväksytiystä kelluntaliiveistä.
Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Selkäpuoli

VAATTEET 31

Huippukestävä ecopreeni-ulkokuori.

FREEDOM-KELLUNTALIIVI

Miesten Motion

Kelluntaliivi

Kelluntaliivi

·100 % polyesteriä
·100 % laajenevaa polyeteeniä

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

Yleiskäyttöinen

UUTTA

Keltainen (10),
Punainen (30),
Vihreä (70),
Sininen (80)

Navigator

·Sekä miehille että naisille, korkealuokkainen kelluntaliivi.
·Ulkokuori kestävää polyesteriä.
·Sopii useammalle käyttäjälle, koska kaksi kokoa yhdessä liivissä.
·Polyeteenivaahtomuovisisäkkeet.
·Suuret kädenreiät lisäävät ajomukavuutta.
·Rengas takakauluksessa ajolasien ja
kelluntaliivin välistä kiinnitysnauhaa varten.
·D-rengas hätäkatkaisinnarulle.
·ISO 50N.
·100 % polyesteriä
·100 % laajenevaa polyeteeniä

286767 (US)
286769 (EU)

Näissä liiveissä yhdistyy korkealuokkaisuus ja
laadukkaat osat, sekä mahtava ulkonäkö, turvallisuus,
mukavuus ja toiminnallisuus. Mistään tinkimättä.
Niiden istuvuus on omaa luokkaansa ja sopivat monen
tyyppisille ihmisille. Monipuolisuutensa vuoksi ne
sopivat moniin eri vesiurheilulajeihin.

XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL
Charcoal Grey (07), Navy (89)
285947 (US)
285948 (EU)

Naisten Motion

·100 % polyesteriä
·100 % laajenevaa polyetyleeniä

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

Ulkokuori kestävää polyesteriä.

MOTION-KELLUNTALIIVI

Tekniset ominaisuudet

ISO 50N

Vähäinen veden
imeytyminen

Polyeteenivaahtomuovisisäkkeet.

Rengas takakauluksessa ajolasien ja
kelluntaliivin välistä kiinnitysnauhaa varten.

Harmaa (09), Oranssi (12), Musta (90)
286770 (US)
286772 (EU)

J aettu vaahtomuovi alaselässä parantaa
mukavuutta istuttaessa.
Kokosi mukaan räätälöity istuvuus.
Suuret kädenreiät lisäävät ajomukavuutta.

Edullinen ja parasta
vastinetta rahalle

D-rengas kelluvalle hätäkatkaisinnarulle.

Lapset
UUTTA
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Nuorten Explorer

·Nuorille, joiden paino 23-41 kg
·Huippukestävä ecopreenikuori.
·PVC- ja polyeteenivaahtomuovisisäkkeet.
·YKK†-etuvetoketju.
·Suuret kädenreiät lisäävät ajomukavuutta.
·Nopeasti kuivuva ja kevyt märkänäkin.
·Suunniteltu mukautumaan liikkeeseen.
·ISO 50N.
·100 % polyesteriä
·50 % PVC-vaahtomuovia, 50 % laajenevaa polyeteeniä

Sininen (80)
285954 (US) - L (55-88 lbs)
285955 (EU) - L (25-40 kg)

UUTTA

Lasten Sandsea

·Kestävä polyesterikuori.
·Polyeteenivaahtomuovisisäkkeet.
·Suuret kädenreiät lisäävät mukavuutta.
·ISO 100N.
·Lasten/vauvojen tyynyllä
·Hyväksytty yleiseen veneilykäyttöön,
ei vesijettikäyttöön.
·100 % polyesteriä
·100 % laajenevaa polyeteeniä

Sunburst Yellow (96)
285950 (US) - M (33-55 lbs),
L (55-88 lbs)
285952 (EU) - S (10-15 kg),
M (15-20 kg)

Australia, Uusi-Seelanti ja Brasilia: kysy BRP-jälleenmyyjältäsi paikallisesti hyväksytiystä kelluntaliiveistä.
Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
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Kevyt

 engas takakauluksessa ajolasien ja kelluntaliivin
R
välistä kiinnitysnauhaa varten.

Kelluntaliivi

Kelluntaliivi

Löydä sinulle sopivin
kelluntaliivi
PARAS
MAHDOLLINEN

VAATTEET 34

Uskomatonta suorituskykyä
ultrakevyessä paketissa.

URHEILULLINEN

YLEISKÄYTTÖINEN

Mukautuu miellyttävästi
liikkeisiin.

Fantastisen monipuolinen ja edullinen.

Airflow

Airflow Aloha Edition

Freedom

Force Pullover

Motion

Navigator

Nuorten Explorer

Lasten Sandsea

Miesten · 285938 (US) 285939 (EU)

Miesten · 285960 (US) 285961 (EU)

Miesten · 285942 (US) 285943 (EU)

Naisten · 285940 (US), 285941 (EU)

Naisten · 285962 (US) 285963 (EU)

Naisten · 285945 (US) 285946 (EU)

286758 (US)
286760 (EU)

Miesten · 286767 (US) 286769 (EU)
Naisten · 286770 (US) 286772 (EU)

285947 (US)
285948 (EU)

285954 (US)
285955 (EU)

285950 (US)
285952 (EU)

Miesten · Musta (90)

Miesten · Punainen (30)

Miesten · Starlight Blue (84), Sunburst Yellow (96)

Naisten · Raspberry (39)

Naisten · Pinkki (36)

Naisten · Turkoosi (Aqua) (76)

Charcoal Grey (07), Navy (89)

Sininen (80)

Charcoal Grey (07)

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

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

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

XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL

(US) L (55-88 lb) (EU) L (25-40 kg)

(US) M (33-55 lbs), L (55-88 lbs)
(EU) S (10-15 kg), M (15-20 kg)

Musta (90)

(US) XS/S, M, L, XL, 2XL/3XL
(EU) S, M, L, XL, 2XL

Australia, Uusi-Seelanti ja Brasilia: kysy BRP-jälleenmyyjältäsi paikallisesti hyväksytiystä kelluntaliiveistä. Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Miesten · Keltainen (10), Punainen (30), Vihreä (70), Sininen (80)
Naisten · Harmaa (09), Oranssi (12), Musta (90)
Miesten · (US) M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
(EU) S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Naisten · ( US) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
(EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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Valitse kolmesta kelluntaliivityypistä tarpeitasi parhaiten vastaava.

Ajoasu

Märkäpuvut /
Rashguard-paidat

Toimivaa
mukavuutta

Tyyliä ja
lämpöä

Jatka ajokautta ja pidennä päiviä tuulen- ja
vedenpitävien, hengittävien ja nopeasti kuivuvien
takin ja housujen avulla. Saumattomalla tyylillä
aalloilta pursiseuran rantakahvilaan.

Pitää olosi lämpimänä ja
miellyttävänä, mihin tahansa ajatkin.

Element-ajotakki
ELEMENT-AJOTAKIT
JA -HOUSUT

Tekniset ominaisuudet

Element-ajohousut

100 % polyesteriä.

Yksi sisätasku.

100 % polyesteriä.

Kevyt takki, pitää veden ja tuulen
loitolla, kuivuu nopeasti.

Kaksi ulkotaskua.

Miellyttävä muotoilu, pitää veden ja tuulen loitolla,
hengittävä ja kuivuu nopeasti.

 evyt ja ergonominen softshell-takki
K
on erittäin mukava päällä.
Soveltuu pidettäväksi kelluntaliivin alla.
Vartalonmyötäinen malli pitää tuulen
loitolla ja lämmön sisällä.

 rittäin pehmeä harjattu
E
mikropolyesterivuori tarjoaa
lisämukavuutta.
 ihansuut säädettävissä Velcro†H
tarranauhalla.

Vuori harjattua lämpöfleeceä.
Supratex†-vahvike istuinosassa ja polvissa lisää
mukavuutta ja kestävyyttä

Montego-housut

90 % neopreenia, 10 % nailonia

MONTEGO-AJOTAKIT JA -HOUSUT

3 mm paksua neopreenia.

Tekniset ominaisuudet

Supratex†-vahvike istuinosassa ja polvissa
lisää kestävyyttä

Urheilullinen leikkaus.

Korkeasti muotoiltu vyötärö.

Hankausta ehkäisevät tasasaumat.

Joustovyötärö, jossa säätösolki.

 ivuilla oleva erittäin joustava kangas lisää
S
liikkumavapautta.

Kaksi vetoketjullista sivutaskua.
 ahkeen sivuissa vetoketju, joka pitää ajon
L
aikana lahkeen nilkkaa vasten.

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Musta (90)
440799

Miesten
Element-ajohousut
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Musta (90)

Naisten Element-ajotakki
XS, S, M, L, XL, 2XL
Musta (90)
440798
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441699

Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Naisten
Element-ajohousut
XS, S, M, L, XL, 2XL
Musta (90)
441622

Miesten Montego-takki
S, M, L, XL, 2XL
Punainen (30)
286725

Miesten
Montego-housut
S, M, L, XL, 2XL
Musta (90)
286724

Naisten Montego-takki
XS, S, M, L, XL, 2XL
Turkoosi (Aqua) (76)
286727

Naisten
Montego-housut
XS, S, M, L, XL, 2XL
Musta (90)
286726
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Miesten Element-ajotakki

Märkäpuvut /
Rashguard-paidat

ESCAPE-MÄRKÄPUKU Tekniset

UUTTA

ominaisuudet
UUTTA

Miesten Escape-märkäpuku

Naisten Exotic-märkäpuku

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Navy (89)

XS, S, M, L, XL, 2XL
Navy (89)

286788

286789

Sea-Doo -kuivapuku
· Vesitiivis T-ZIP-etuvetoketju
(muovinen)
· Yksi rintatasku - tiivistetyt
saumat
· Housun takamus
luistamatonta materiaalia
sekä kitkapainatus
· Joustovyötärö takana
· Säädettävät hihansuut
· Säädettävä ja
irrotettava huppu
· Neopreenikaulus ja
hihansuut
· Integroidut kengät
· D-rengas vyötärön
oikealla puolella

UUTTA

Märkäpuvut /
Rashguard-paidat

Sea-Doo Sunset -tekninen
vetoketjuhuoppari

·95 % polyesteriä, 5 % elastaania.
·Kokopitkällä vetoketjulla varustettu huppari.

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Navy (89)
454308

100 % nailonia
440846
S, M, L, XL, 2XL
Keltainen (10)

UUTTA

UUTTA

Miesten neopreeniajotakki

·90 % neopreenia, 10 % nailonia
·2 mm:n neopreenitakki tarjoaa juuri tarvittavan
määrän lämpöä ja suojaa.
·Edessä vetoketjutaskut.
·Hupun säätö nyörillä.
·Hihansuiden säätö tarranauhalla.
·Voidaan käyttää yksinään tai
kelluntaliivin päällä.

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Oranssi (12)
286787

·90 % neopreenia, 10 % nailonia.
·2 mm:n neopreeniajoshortsit.
·Parannettu jooga-tyyppinen
vyötärön leikkaus.
·Hankausta ehkäisevät
tasasaumat.

XS, S, M, L, XL, 2XL
Musta (90)
286786

Selkäpuoli
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90 % neopreeniä,
10 % nailonia
447702 · M, L, XL
Musta (90)

90% neopreeniä, 10 % nailonia
446319 · M, L, XL
Musta (90)

Naisten Exotic-pitkähihainen
Rashguard-neopreenipaita

XS, S, M, L, XL, 2XL
Punainen (30), Musta (90)

S, M, L, XL
Musta (90)

S, M, L, XL
Navy (89)

286794

286795

454312

·85 % polyesteriä, 15 % elastaania.
·SPF 50+ UV-lycra-suojaus.
·Tasasaumaus.
·Urheilullinen leikkaus.

·85 % polyesteriä, 15 % elastaania.
·SPF 50+ UV-lycra-suojaus.
·Tasasaumaus.
·Urheilullinen leikkaus.

UUTTA

UUTTA

UUTTA

UUTTA

Camo-pitkähihainen
Rashguard-paita

Catching Waves -pitkähihainen
Rashguard-paita

Naisten Exotic-pitkähihainen
Rashguard-neopreenipaita

Naisten Sand&Sun -pitkähihainen
Rashguard-neopreenipaita

XS, S, M, L, XL, 2XL
Camo (37)

XS, S, M, L, XL, 2XL
Sininen (80)

XS, S, M, L, XL, 2XL
Navy (89)

XS, S, M, L, XL, 2XL
Turkoosi (Aqua) (76)

454310

454309

454318

454319

·85 % puuvillaa, 15 % elastaania.
·SPF 50+ UV-lycra-suojaus.
·Rento istuvuus.

·90 % neopreenia, 10 % nailonia.
·2 mm:n neopreeniajoshortsit.
·Kiristysnyöri vyötäröllä.
·Hankausta ehkäisevät tasasaumat.

286720

Naisten Signature-pitkähihainen
Rashguard-neopreenipaita

Sea-Doo
-lämpökäsineet

Miesten neopreenishortsit

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Musta (90)

Miesten Signature-pitkähihainen
Rashguard-neopreenipaita
·80 % nailonia, 20 % elastaania.
·SPF 50+ UV-lycra-suojaus.
·Tasasaumaus.
·Urheilullinen leikkaus.

Sea-Doo
-lämpöhuppu

UUTTA

·85 % puuvillaa, 15 % elastaania.
·SPF 50+ UV-lycra-suojaus.
·Rento istuvuus.

·85 % polyesteriä, 15 % elastaania.
·SPF 50+ UV-lycra-suojaus.
·Rento istuvuus.

Sea-Doo
-lämpöpaita/housut
95 % nailonia, 5 % elastaania
454216 (Yläosa) · S, M, L, XL
454217 (Housut) · S, M, L, XL
Musta (90)
Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

·85 % polyesteriä, 15 % elastaania.
·SPF 50+ UV-lycra-suojaus.
·Tasasaumaus.
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UUTTA

Naisten neopreenishortsit

UUTTA

Ajolasit

Ajolasit,
jotka on
suunniteltu
veteen
Kelluvat Sea-Doo -aurinkolasit
·Polarisoidut kromilinssit.
·Kelluvat vedessä ja ovat kevyet ilmaruiskutetun
kehyksen ansiosta.
·Säädettävä niskahihna.

Yksi koko
Hopea (08), Oranssi (12), Vihreä (70)
448622

Sea-Doo -ajolasit

·Huurtumattomat, värilliset kromilinssit.
·Kehyksessä ilmanpoisto.
·Säädettävä niskahihna.
·Kiinnitysnauha, jolla ajolasit voi kiinnittää kelluntaliiviin.
·Lisävarusteena RX-linssit (448624) (myydään erikseen).

AJO- JA VESIKENGÄT

Tekniset ominaisuudet

Yksi koko
Hopea (08), Oranssi (12), Vihreä (70)

Allergiakäsitellyt.

448623

Kevyet EVA-välipohjat.

Sea-Doo -vesikengät

Jalkineet

·Matalavartiset kengät tarjoavat suojaa vedessä
ja niiden suorituskyky vastaa lenkkareita maalla.

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Charcoal Grey (07)
444242*

Suojaava uretaanipinnoitus koko kengässä.
Läpivirtauksen sallivien verkko-osien ja sisäpohjan reikien
ansiosta vesi valuu nopeasti pois.
Luistamattomat ja naarmuttamattomat ulkopohjat.

Sea-Doo -ajokengät
· Valmistettu suorituskykyiseen
ajoon. Keskikorkean varren
ansiosta suojaat nilkkojasi
runkoon kohdistuvilta iskuilta
vauhdikkaassa ja rajussa ajossa.

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

Ajolasien RX-linssit

·Suunniteltu Sea-Doo -ajolaseihin (448623).
·Useimmat optikkoliikkeet voivat sovittaa linssit omilla
voimakkuuksillasi. Kysy optikoltasi.

Yksi koko
Kirkas (00)
448624

Sea-Doo Carbon
-sandaalit

Sea-Doo Parlee
-sandaalit

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Musta (90)

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Ruskea (04)

444245

444246*

·Pehmeä synteettinen hihna.
·Kevyt ja miellyttävä pohja.
·Luistamaton ulkopohjan muotoilu.

*

·Pehmeä synteettinen hihna.
·Kevyt ja miellyttävä pohja.
·Luistamaton ulkopohjan muotoilu.

Sea-Doo -neopreenikengät

·5 mm paksua neopreenia, kaksoisliimattu ja tikattu rakenne.
·Korroosionkestävä, vankka vetoketju.
·Joustavat kumiset suojukset kärjessä ja kantapäässä.
·Muotoiltu ja pitävä ulkopohja.
·Luistamaton sisäpohja.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Musta (90)
286702*

*Katso jalkineiden Euroopan kokotaulukko s. 45.
Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa.
Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
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Lisää mieltymyksesi
mukaan.

UUTTA

Käsineet ja sporttiasusteet

·Erittäin joustavaa ja mukavaa 1,5 mm
paksua neopreenia.
·Kämmenissä luistamaton kumikuviointi.
·Muotoon ommellut sormiosat.
·90 % neopreenia, 10 % nailonia.

XS, S, M, L, XL, 2XL
Musta (90)
286729

Sea-Doo Life -verkkolippalakki

Aloha-lippalakki

Yksi koko
Camo (37), Khaki (05),
Navy (89)

Yksi koko
Musta (90)

·Kevyt lippalakki kesäkäyttöön.
·Koon säätävä muovikaistale takana.
·80 % puuvillaa, 20 % polyesteriä.

Pukeudu
intohimosi
mukaan
Neopreenikäsineet

UUTTA
·Kevyt lippalakki, jonka takaosa verkkokangasta.
·Muovinen säätöhihna takana.
·75 % polyesteriä, 25 % puuvillaa

454370

454418

UUTTA

UUTTA

Sea-Doo Classic -lippalakki

Anaisten loha-lippalakki

Yksi koko
Musta (90), Khaki (05),
Purppura(40)

Yksi koko
Navy (89)

286792

454411

Sea-Doo Classic -poolopaita

UUTTA

·Muovinen säätöhihna takana.
·100 % puuvillaa.

Attitude-käsineet

·Käsineissä on käytetty liikkuvuutta
lisäävää joustomateriaalia ja
sormiosissa lisäksi elastaania.
·Kulutukselle altistuvissa osissa
kaksoisompeleet.

UUTTA

UUTTA

Attitude-ajokäsineet

Attitude-kynsikkäät

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Punainen (30)

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Vihreä (70)

286790

286791

·Kämmenessä Clarino† Nash -materiaali
ja Pro Grip -kumimateriaali takaavat
pitävän otteen.

Sporttiasusteet

·Kevyt lippalakki, jonka takaosa verkkokangasta.
·Muovinen säätöhihna takana.
·75 % polyesteriä, 25 % puuvillaa

·Sea-Doo -logo olkapään kohdalla.
·100 % puuvillapikeetä.

Sea-Doo Signature T-paita
·Rento leikkaus, pyöreä kaula-aukko.
·100 % puuvillajerseytä.

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Navy (89), Valkoinen (01)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Heather Grey (27), Sininen (80),
Valkoinen (01)

286691

454303

·Ranteessa säädettävä
Velcro†-tarranauhakiinnitys.
·35 % polyesteriä, 45 % polyuretaania,
15 % lycraa† elastaania, 4 % polyamidia,
1 % kloropreenikumia.

·Suojaa auringolta, sivuilla olevat
ilmastointiaukot viilentävät.
·Sivunepparit lisäävät vakautta tuulisella
ilmalla ja näkyvyys on laajempi.
·Kiristettävän nyörinauhan avulla hattu pysyy
tukevasti paikallaan tuulellakin.
·Lierin alaosa on tumma, joten se
estää häikäisevän heijastuksen
veden pinnalta.
·100 % puuvillaa.

Yksi koko
UUTTA Harmaa (09),
Khaki (05)

Sea-Doo -kauluri

UUTTA

·Nopeasti kuivuva kauluri suojaa kaulaa vedessä.
·Kevyt, kosteutta siirtävä, hengittävä kangas.
·SPF 50 UV -suoja.
·Muuntuu kätevästi myös otsapannaksi tai kasvosuojaksi.
·100 % polyesteriä.

Sea-Doo Beach -huppari

Yksi koko
UUTTA Camo (37),
Valkoinen (01)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Navy (89)

454295

·Tyylikäs huppari.
·Kengurutasku.
·60 % puuvillaa, 40 % polyesterfleeceä

454306

UUTTA

UUTTA

Throttle T-paita

Lake Vibe T-paita

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Charcoal Grey (07),
Keltainen (10)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Musta (90), Khaki (05)

·Rento leikkaus,
V-kaula-aukko.
·100 % puuvillajerseytä.

·Rento leikkaus, pyöreä
kaula-aukko.
·100 % puuvillajerseytä.

454307

454305

454294
Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

UUTTA

Aloha T-paita taskulla
·Rento leikkaus, pyöreä
kaula-aukko.
·Rintataskussa Aloha-painatus
ja Sea-Doon logo.
·100 % puuvillajerseytä.

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Musta (90)
454409
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Lierihattu

Vedenpitävä Sea-Doo-säilytyspussi

Sporttiasusteet

·Roiskesuojattu yhden litran säilytyspussi tärkeille
pikkutavaroillesi.
·Valmistettu kevyestä materiaalista, vedenpitävä
pinnoitus.
·Läpinäkyvä TPU-ikkuna ja merimiessäkin tyylinen alas
rullattava suu pidikkeillä.
·Kantamista helpottava vyökoukku.
·Ei sisällä puhelinta.
Huomio: Ei tarkoitettu veteen upotettavaksi.

Kokotaulukko

Koon mittaaminen
Saat parhaat tulokset, kun pyydät toista henkilöä tekemään mittaukset.
Mittaa vartalo uimapuvussa tai alusvaatteissa. Mittanauhan pitää olla
vartalonmyötäisesti, mutta ei tiukalla. Jos mitat ovat kahden koon
välissä, tilaa suurempi koko.

Yksi koko
Musta (90), Keltainen (10)

Rinnanympärys

469540

Vyötärö

Oikea koko
täydelliseen
ajoelämykseen

Mittaa käsivarsien alta rintakehän paksuimman kohdan ympäri.
Mittaa vyötärölinjasi ympäri yksi sormimittanauhan ja vartalon välissä.

Lantio

Seiso jalat yhdessä ja mittaa lantion ympäri sen leveimmästä kohdasta varmistaen,
että mittanauha on samalla tasolla joka puolelta.

Käsivarren pituus

Anna kätesi roikkua sivulla hiukan koukussa. Mittaa etäisyys niskan keskeltä
käsivartta myöten ranteeseen.

Lahkeen sisäpituus

Mittaa haaroista lattiaan, ilman kenkiä.

Kelluntaliivi
Miesten Freedom ja Airflow
Koot

UUTTA

UUTTA

Naisten Sea-Doo Signature T-paita

Naisten Aloha T-paita taskulla

·Naisellinen leikkaus, joustokangasta.
·V-kaula-aukko.
·95 % puuvillaa, 5 % elastaanijerseytä.

·Rento leikkaus, pyöreä kaula-aukko.
·Rintataskussa Aloha-painatus ja Sea-Doon logo.
·95 % puuvillaa, 5 % elastaanijerseytä.

S

M

L

XL

2XL

3XL

EU Rinnanympärys (cm) 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135 135-144

Naisten Freedom ja Airflow
Koot

S

M

L

XL

2XL

3XL

EU Rinnanympärys (cm) 76-84 84-94 94-104 104-114 114-124 124-135

XS, S, M, L, XL, 2XL
Musta (90), Sininen (80), Valkoinen(01)

XS, S, M, L, XL, 2XL
Valkoinen (01)

Force Pullover -kelluntaliivi

454302

454410

EU Rinnanympärys (cm)

Koot

XS/S

Käsineet (mittaa kämmenen leveys)

Miesten

Koot

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

Kämmen (cm)

7,6

8,3

9

10

11,4

13

14

Koot
Rinnanympärys (cm)
Vyötärö (cm)
Lantio (cm)

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

86-97
71-81
86-97

91-102
76-86
91-102

97-107
81-91
97-107

102-112
86-97
102-112

107-117
91-102
107-117

112-122
97-107
112-122

117-127
102-112
117-127

XS

S

M

L

XL

2XL

81-89
61-66
86-91

86-94
66-71
91-97

91-99
71-76
97-102

97-104
76-81
102-107

102-109
81-86
107-112

107-114
86-91
112-117

Naisten
Koot

M

―

Märkäpuvut, urheilulliset rashguard-paidat ja
neopreenishortsit

L

XL

2XL

2XL/3XL

94-99 99-104 104-94 111-119

―

Rinnanympärys (cm)
Vyötärö (cm)
Lantio (cm)

Jalkineet (mittaa jalkaterän pituus)
Sea-Doo -ajokengät, vesikengät ja sandaalit
Koko (EU)*

39 ½

41

42

43

44 ½

40 - 41

42

46

47

Sea-Doo -neopreenikengät
Koko (EU)*

36

37 - 38

39

43 - 44 45 46 - 47 48

Miesten Motion
S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

8494

94104

104114

114124

124135

135145

145155

Koot

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL 4XL

EU Rinnanympärys
(cm)

7684

8494

94104

104114

114124

124135

135145

EU Rinnanympärys
(cm)

Naisten Motion

Lapset/teinit

UUTTA

Poikien T-paita taskulla
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·Rento leikkaus, pyöreä kaula-aukko.
·100 % puuvillajerseytä.

UUTTA

Tyttöjen T-paita taskulla
·Rento leikkaus, pyöreä kaula-aukko.
·95 % puuvillaa, 5 % elastaanijerseytä.

2, 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16
Sininen (80)

2, 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16
Pinkki (36)

454314

454315

Koot

―

Navigator
Koot
EU - Rinnanympärys (cm)

XS

S/M

L/XL

2XL/3XL

71-81

81-102

102-122

127-152

Nuorten Explorer
KOOT
Paino

L
55-88 lb

Lasten Sandsea
Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Koot
EU - Paino

Ajoasu, löysät rashguard-paidat ja sporttiasusteet

S
10-15 kg

M
15-20 kg

Mikä koodi vastaa sinun kokoasi?

Miesten
Rinnanympärys (cm)
Vyötärö (cm)
Lantio (Takamus) (cm)
Hihan pituus (cm)
Lahkeen sisäpituus (cm)

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

86-91
71-76
86-91
76-79
79-80

91-97
76-81
91-97
79-81
80-81

97-104
81-89
97-104
81-84
81

104-114
89-99
104-114
84-86
81

114-124
99-109
114-124
86-89
81

124-135
109-122
124-135
89
81

135-145
122-132
135-145
89 - 91
81

Naisten
Koot
Rinnanympärys (cm)
Vyötärö (cm)
Lantion alaosa (Takamus) (cm)
Hihan pituus (cm)
Lahkeen sisäpituus (cm)

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

76-81
61-66
84-89
76
76

81-86
66-71
89-94
76
76

86-91
71-76
94-99
76 - 77
76

91-99
76-84
99-107
77-78
76

99-107
84-91
107-114
78-80
76

107-117
91-102
114-124
80-81
76

117-127
102-112
124-135
81-83
76

1	Määritä kokosi.
2	Kokoa vastaava KOODI on se, jolla täydennät osanumeron
tilauksessasi. Esimerkki: 440227_90 Koko: M = Koodi “06",
joten 4402270690
Koko

Koodi

YKSI
KOKO
2XS
XS
S
M
L
XL

00
01
02
04
06
09
12

Koko

Koodi

Koko

Koodi

2XL
3XL
4XL
XS/S
S/M
L/XL
2XL/3XL
5

14
16
18
90
72
73
74
24

6
7
8
9
10
11
12
13

25
27
28
29
30
31
32
33
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Koot

YUASA†-akut

18 A, märkä (YTX20L),
tehtaalla aktivoitu (vuotamaton)

Ajon jälkeen

·Veteen sekoitettuna pesee suolan pois.
Muodostaa pinnalle suojapinnoitteen,
joka estää ruostumisen ja syöpymisen.
·Voidaan käyttää myös trailerin pesuun
ja huoltoon.

Täyttö
295100219 · 3,8 l
295100220 · 946 ml
Tiiviste ja annostelija

VARAOSAT 46

295100218 · 946 ml

30 A, kuiva (YB30CL-B)
278001882

Salt-Away -annosteluyksikkö
295100221

Meidän kattava, laadukas
varaosavalikoimamme on
vain tilauksen päässä
sinusta, joko
myymälässä tai
verkkotilauksena.

30 A, märkä (Y1X30L),
tehtaalla aktivoitu (vuotamaton)
515176151

Huuhtelusarja

·Välttämätön hankinta, kun haluat pitää moottorin ruosteettomana ja maksimoida
suorituskyvyn.
·Sarja sisältää kaikki tarvittavat komponentit tasaisen virtauksen varmistamiseen.

SPARK (Vakiona vuoden 2015
malleista lähtien)
295100555

Tarkoitettu vesijetteihin, joissa ei ole
T-liitäntää eikä kierteistettyä veden
ulostuloa plaanilevyssä.

Huuhtelusovitin

·Useimpiin vesijettimalleihin, joiden
plaanilevyssä on kierteistetty
veden ulostuloliitäntä.

295500473

Ahtimen korjaussarja

·Täydellinen sarja ahtimen kunnostamiseen.
·Sisältää laadukkaat alkuperäiset Sea-Doo -varaosat ja
metalliset aluslevyt, jotka lisäävät luotettavuutta.

Sopii kaikkiin 215, 255 ja 260 hv:n malleihin
420881102

295500068

Liitäntäletku

·Useimpiin vesijettimalleihin, joissa on jo T-liitäntä.
·Myös vesijettimalleihin, joissa käytetään huuhtelusovitinta
plaanilevyn veden ulostulossa.

295500258
†

Varaosat

410301203

Huolla vesijettisi ennen kuin laitat peitteen
sen päälle. Ajon jälkeen tehtävä huolto
pitää vesijettisi kunnossa ja lisää sen
käyttöikää.

Salt-Away†--puhdistusaine

Varaosat

·Huippumallit Pohjois-Amerikan johtavalta
alkuperäisakkujen toimittajalta.

Galvaaniset anodit

·Galvaaniset anodit on tarkoitettu
suojaamaan vesijettisi vedenalaisia
osia galvaaniselta korroosiolta.
·Ne "imevät" sähkökemiallisen
korroosioprosessin itseensä ja
estävät näin metalliosien, kuten
siipirattaan, suihkupumpun
suuttimen tai moottorin syöpymisen.
·Hallitsematon galvaaninen korroosio
voi aiheuttaa huomattavia vaurioita.
·Tarkasta galvaaninen anodi vähintään
kerran kuukaudessa. Vaihda anodi,
kun siitä on kulunut 50 %.

Ulkoläpimitta: 26 mm
Korkeus: 6 mm
271001920

Pyydä valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältä lisätietoja vesijettiisi sopivista varaosista.
Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa.
Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

·Täsmällinen vesijetin nosto ja sijoitus nostosarjalla, joka sisältää
nailonhihnat ja vinyylipäällystetyt nostolevyt.
·Nostokapasiteetti 544 kg.
·Soveltuu sekä suorassa linjassa että kulmassa
tehtäviin nostoihin.

295100758

Ulkoläpimitta: 26 mm
Korkeus: 13 mm
271001813

1/4-18 NPT -anodi välijäähdyttimelle 260 ja
300 hv:n malleissa (2016 ja uudemmat)
271001942

Nostosarja
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Ajon jälkeen

Siipipyörät
·Huippusuorituskykyiset siipipyörät on
tarkoitettu moottorin suorituskyvyn ja
kalibroinnin parantamiseen.
·Täydellinen yhteensopivuus kulutusrenkaan
ja vetoakselin osien kanssa.

Moottori Malli
60/90

130/155

Osanro

2014 ja
uudemmat

267000948

GTI/GTS/GTI SE 90

2017-2019

267000919

GTI 90

2020 ja
uudemmat

267001046

GTI 130&155/GTI SE 130&155/GTS 130

2009-2019

267000940

GTI 130/GTI SE 130

2020 ja
uudemmat

267001044

GTI PRO/GTX PRO

2020/2021

267001076

2011-2017

267000940

FISH PRO 155

2018 - 2019

267001019

2011-2017

267000943

2018-2019

267001019

2019

267001019

Hinta

Malli

·Yksinkertainen ja edullinen tapa pitää
vesijetin pumppu uuden veroisena.
·Renkaalla saat siipipyörään tiukan välyksen.
·Kulunut rengas aiheuttaa kavitaatiota
ja heikentää suorituskykyä, voit
ehkäistä sitä tämän kulutusrenkaan
avulla.

GTI, GTS, WAKE, GTX (130, 170 ja 155)
267001036

Vuosi

Osanro

2014-2021

267000925

GTI 90

2017-2021

267000897

GTI SE 90

2017-2018

267000897

SPARK

2020

267001036

GTI/GTI SE 130

2009-2021

267000419

GTI SE 155

2009-2019

267000419

GTR 215

2012-2016

267000372

GTI PRO

GTR 230 (kaikki mallit)

2017-2021

267000917

GTS 90

2017-2019

267000897

GTS 130

2011-2016

267000419

2011

267000419

GTS RENTAL 130

2014-2015

267000419

GTX 155

2009-2019

267000419

2009-2017

267000419

GTS PRO 130 (Eurooppa)

GTI SE 170/GTX 170/WAKE 170/
FISH PRO

2020 ja
uudemmat

267001044

GTX S 155

215

GTR 215

2014-2016

267000801

GTX 215/255/260

GTX 215/GTX LTD 215/WAKE PRO 215

2011-2016

267000756

GTX 230

GTR 230/GTR-X 230

2017-2019

267000957

GTX-LTD 230/WAKE PRO 230

2017

267000954

GTX Ltd 230/300

GTX 230/GTX LTD 230/
WAKE PRO 230 /RXT 230

2018

267001021

GTX PRO

2021

267001036

2019

267001038

FISH PRO

2019-2021

267000419

GTX 230/GTX-LTD 230/
WAKE PRO 230

2020 ja
uudemmat

267001045

RXP-X (kaikki mallit, paitsi 300 hv)

2009-2015

267000372

GTX LTD iS & S 260

2012-2016

267000945

RXP-X 300

2016-2021

267000917

RXP-X 255

2009-2011

267000994

RXT (kaikki mallit, paitsi 300 hv)

2009-2018

267000372

RXP-X 260

2012-2015

267000984

2019

267000917

RXT- X 260/RXT IS 255&260

2009-2010

267000974

RXT-X 300

2016-2021

267000917

RXT 260/RXT AS 260/RXT IS 260

2011-2017

267000945

WAKE 155

2009-2019

267000419

GTX LTD/RXT-X 300

2016 ja
uudemmat

267000951

WAKE 170

2021

267000419

WAKE PRO 215

2011-2016

267000372

RXP-X 300

2016-2020

267000951

WAKE PRO 230

2009-2018

267000372

2021

267001050

WAKE PRO 230

2019-2021

267000917

255/260

300

RXP-X

Pyydä valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältä lisätietoja vesijettiisi sopivista varaosista.

GTX 170

RXT 230

Lisää
SPARKkiisi
hiukan
särmää.

Järeä kulutusrengas

170

230
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267001050

Vuosi

GTX 155/GTX S 155

·Yksinkertainen ja edullinen tapa pitää
vesijetin pumppu uuden veroisena.
·Renkaalla saat siipipyörään
tiukan välyksen.
·Kulunut rengas aiheuttaa
kavitaatiota ja heikentää
suorituskykyä, voit ehkäistä sitä
tämän kulutusrenkaan avulla.

300 hv (2016-2021)

SPARK

WAKE 155

Kulutusrenkaat

Kiillotettu
siipipyörä

2021

267000419

2009-2017

267000372

2018

267000372

2019 - 2021

267000917

2016 -2021

267000917

Pyydä valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältä lisätietoja vesijettiisi sopivista varaosista.

Hinta

Performance
Roskien kertymisen
estävä sisäänottosäleikkö

Kulutusrengas ruostumattomasta
teräksestä

GTI, GTS ja WAKE (2011-2019)
271001948

GTR 215 (vuosimalliin 2016), RXT SPARK
ja GTX 260 (2009-2017), RXT
295100649
ja GTX 230 (2017-2018), RXT
ja GTX 215 (2009-2017)

(Ei kuvassa)
·Suojaa suihkupumppua ja
jäähdytysjärjestelmää estämällä 10 mm
suurempien kivien ja roskien pääsyn.
·Suojaa siipipyörää ja kulutusrengasta
vaurioitumiselta ja ennenaikaiselta
kulumiselta.
·Estää myös levän kerääntymistä.
·Käyttöä suositellaan, jos vesijetillä
rantaudutaan usein tai sillä ajetaan
matalissa vesissä.
·Vaikuttaa hieman suorituskykyä
heikentävästi.

296000431

Yläosan sisäänottosäleikkö

Pumpun tiivistesarja

SPARK

SPARK

295100845

295100846

Pro-Series -vakainsarja

Kannen alusrenkaiden päivityssarja

·Sisäänottosäleikön ainutlaatuinen siipirakenne parantaa
kiihdytys- ja nopeusominaisuuksia.
·Syvät sivuohjaimet parantavat käsiteltävyyttä ja vakautta
suorassa linjassa ajettaessa.
·Kestävä musta kisapinnoite suojaa korroosiolta.
·IJSBA-kisahyväksyntä.
·Pumpun tiivistesarja (295100846) vaaditaan, jotta säleikön
tuomat edut ovat täysin hyödynnettävissä.

·Kilpailuissa hyviksi todettujen Pro-Series-vakainten huippuunsa hiottu
rakenne parantaa huomattavasti vesijetin käsiteltävyyttä.
·Erittäin kestävä kiinnitysjärjestelmä, jossa on luja tukilevy ja vakainten
evissä neljä kiinnityskohtaa aihioalumiinisilla evillä.
·Vakainten syvyyttä säätämällä voi vaikuttaa siihen, miten paljon
ne vaikuttavat vesijetin käsiteltävyyteen.
·Helppo asentaa alkuperäisiä asennuskiinnikkeitä
käyttämällä.

SPARK
295100847

Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä
lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

·Vahva ja kulutusta kestävä ruostumattomasta teräksestä
valmistettu kulutusrengas.
·Estää lian ja korroosion aiheuttamia vaurioita.
·Käyttöä suositellaan, jos vesijetillä rantaudutaan usein tai
sillä ajetaan matalissa vesissä.
·Helppo asennus paikalleen painamalla.
Huomio: Kysy lähimmältä Sea-Doo -jälleenmyyjältäsi näiden
tuotteiden suositushintoja.
230 hv (2020 ja uudemmat),
GTI, GTS, WAKE, GTX, 130,
155 ja 170 (2011 ja uudemmat) 300 hv (2016 ja uudemmat)
267001060
267000800

·Muotoillut sisäosat tiivistävät
sisäänottosäleikössä olevat aukot niin, että
pumppuun ei pääse kavitaatiota aiheuttavaa
ilmaa.
·Hyvä tiivistys mahdollistaa parhaan
mahdollisen suorituskyvyn.
·Vaaditaan sisäänottosäleikön (295100845)
asennukseen.

·Vahvat ruostumatonta terästä olevat alusrenkaat on tarkoitettu korvaamaan kannen alkuperäiset muoviset alusrenkaat.
·Parantavat mahtavasti sekä ulkonäköä että kestävyyttä.
·Tarkkuuskoneistetut alusrenkaat on sähkökiillotettu, mikä takaa erinomaisen sopivuuden ja viimeistelyn.
·Todella kätevät, kun kansi irrotetaan toistuvasti huoltoa ja tarkastusta varten.

Etu- ja takakansi

Pääkansi

SPARK

SPARK

295100849

295100848

·Sisältää 31 alusrengasta etu- ja takakantta varten
sekä yhden ylimääräisen alusrenkaan.

·Sisältää 22 alusrengasta pääkantta (keskikansi)
varten sekä yhden ylimääräisen alusrenkaan.
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Vaihtovaraosat

Huolto

TAKUU

AL

Luotettavuuden takeena
alkuperäisosat

K

UP

LE

KAKSI *
VUOTTA
ER ÄIS O S

IL

Sea-Doo -varaosat tarjoavat sinulle mielenrauhaa täydellä yhden vuoden takuulla. Osien
asennuksen voit suorittaa joko itse tai antaa valtuutetun BRP-jälleenmyyjän asentaa. Ja jos
jälleenmyyjäsi asentaa osat, takuu kattaa myös työn.

Anthony Radetic
P1 Aquax -kilpasarjan vuoden urheilija

Luotat siihen, että Sea-Doo tekee jokaisesta
seikkailustasi täydellisen. Juuri samoin voit luottaa
siihen, että XPS varmistaa Rotax-moottorisi
pitkäaikaisen ja kestävän suorituskyvyn.

*Takuuaika saattaa vaihdella alueesi mukaan.

Huolto

Tiesitkö, että...

Käytä tuotteita, jotka on suunniteltu
helpottamaan säännöllisesti tehtävää
huoltoa ja pitämään vesijettisi parhaassa
mahdollisessa kunnossa.

NGK†-sytytystulpat

·BRP-jälleenmyyjillä on valikoimissaan koko Sea-Doo -vesijeteille
tarkoitettujen korkealaatuisten NGK-sytytystulppien mallisto.

DCP-R8E

KR9E-G

CR8EB

707000246

296000421

415129403

 uosittelemme tekemään öljynvaihdon vuosittain kauden
S
päättyessä talvikuntoonpanon yhteydessä tai aina 100
käyttötunnin välein, kumpi tahansa ehdoista täyttyy ensiksi.
Tämä auttaa pidentämään vesijettisi käyttöikää.

 isäksi kätevät öljynvaihtosarjamme sisältävät kaikki
L
tarvittavat osat ja oikean määrän öljyä ajoneuvosi
huoltotarpeiden kattamiseksi. Sea-Doo -vesijettisi
huoltaminen ei voisi enää tämän helpompaa olla.

 jan myötä moottoriöljy alkaa hajota ja kulua, mikä
A
heikentää sen kykyä voidella moottorin tärkeitä osia ja
vaimentaa kitkan aiheuttamaa kuumuutta.

 oudattamalla öljynvaihtosuosituksia saat pitkäaikaista
N
hyötyä.

Öljysuodatin

·Pyydä valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältä lisätietoja
vesijettiisi sopivista varaosista.

420956741

420956744

420956123

Porapumppu

·Poistaa moottoriöljyn helposti ja
turvallisesti.
·Käytetään porakoneella.

Äärimmäistä suorituskykyä

Suunniteltu vastaamaan Rotax-moottoreiden
edistyksellisen suorituskyvyn asettamiin vaatimuksiin.

Varmaa luotettavuutta

Öljypumput

295100244

Voit olla varma, että saat kaiken irti jokaisesta ajokerrasta.

Käsipumppu
ja säiliö
529035880

Juuri tätä varten valmistettu

Kehitetty yhdessä Rotax-moottoreiden kanssa takaamaan
paras suorituskyky ja voitelutulos kaikissa olosuhteissa.

XPS-öljyt on huolellisesti testattu vaativissa meriolosuhteissa. Tänä vuonna niitä käyttävät monet Sea-Doo -kilpakuljettajat, mukaan lukien P1 Aquax
-kilpasarjan vuoden urheilija ja Wounded Warrior -tittelin kantaja Anthony Radetic sekä moninkertainen maailmanmestari Erminio Iantosca.

Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Käy osoitteessa sea-doo.com osasta Varaosat ja huoltotuotteet tutustumassa koko
XPS-voiteluaineiden mallistoon.

XPS 51
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Miksi XPS-öljy
on täydellinen
valinta Rotaxmoottorille?

Moottoriöljyt

Huolto

XPS tarjoaa
sinulle todellista
mielenrauhaa

Toiminnalliset nesteet

Voiteluaineet

Pitkäkäyttöinen jäähdytysneste

·Valmiiksi sekoitettu pakkasneste/jäähdytysneste sisältää oikean
sekoitussuhteen ja tarvittavat lisäaineet korroosion ja
kavitaation estämiseen BRP-jäähdytysjärjestelmissä.
·Pitkä viiden vuoden käyttöikä, suunniteltu
erityisesti BRP:n ajoneuvoille.
·Ylivoimainen lämmönsiirto.
·Ihanteellinen lisättäväksi ajoneuvoon,
jossa yleensä käytetään 2-vuotista
pakkasnestettä/jäähdytysnestettä (vihreä).
·5 vuotta (oranssi).

Synteettinen rasva
·Suositellaan merikäyttöön.
·Tämä synteettinen rasva
tarjoaa parhaan mahdollisen
suojan kulumista vastaan ja
vedenkestävyyden.

293550010 · 400 g

779150 · 0,946 l
619590204 (Skandinavia)

Triple-Guard†
-merimoottorirasva

·Tämä luja rasva pysyy paikallaan,
eivätkä tärinä, suolavesi ja
kylmyys vaikuta siihen.
·Uusi koostumus takaa
erinomaisen vedenkestävyyden
ja paremman tarttuvuuden
metalliin.
·Ei turvota tiivisteitä, päällyksiä
tai o-renkaita.
·Täysin vedenkestävä, ei
huuhtoudu veden mukana.

296000329 · 227 g

Synteettinen
suihkupumpun öljy

· Synteettinen suihkupumpun
öljy hyödyntää ainutlaatuista
synteettistä pohjaa
ja lisäaineita, jotka
mahdollistavat suuremmat
kuormat, äärimmäisen
stabiiliuden ja vähäisemmän
hapettumisen verrattuna
muihin synteettisiin ja
perinteisiin API GL-5 -öljyihin.
· Suositellaan Sea-Doon
öljyä edellyttäviin
suihkupumppuihin.
779221 · 178 ml

Osasynteettinen 4T 5W-40 -öljy

·Suunniteltu korkealuokkaisiin, 4-tahtisiin off-road-, maantie- ja
vesijettimoottoreihin. Mukaan lukien turbomoottorit ja
turboahdetut moottoriurheilumoottorit.
·Sisältää huipputehokkaita kulumiselta ja korroosiolta suojaavia
lisäaineita.
·Tarjoaa ylivoimaisen suojan moottorille ja vaihteistolle ruostetta
ja korroosiota vastaan äärimmäisissäkin olosuhteissa.

779133 (US) / 779290 (EU) · 0,946 l
779134 (US) / 779291 (EU) · 3,785 l

Huoltotuotteet
Synteettinen 2T E-TEC -öljy

·Suunniteltu täyttämään Rotax-moottoreiden ainutlaatuiset tarpeet.
Suojaa maksimaalisesti E-TEC -moottoreita kulumiselta.
·Huipputehokas koostumus pitää moottorin voideltuina ja puhtaina
sekä hidastaa kulumista.
·Alhaiset päästöt ja hajuhaitat. Tarkoitettu maksimoimaan
moottorin suorituskykyä.
·Voidaan käyttää suoraan tai seoksena polttoaineen
ruiskutusjärjestelmässä ja suorituskykyisissä 2-tahtisissa
kaasutinmoottoreissa.

779281 · 0,946 l

Synteettinen 2T X2-RS Racing -öljy

·Suunniteltu erityisesti suuritehoisille moottoreille tai kilpamoottoreille.
·Huipputehokas synteettinen öljyyn on yhdistetty erittäin kehittynyt
lisäainepaketti, joka sisältää suorituskykyä parantavia estereitä.
·Kestää äärimmäisiä käyttölämpötiloja, korkeita kierroslukuja ja raskasta
kuormitusta tarjoten moottorille kilpailutason edellyttämää suojaa.
·Käytä erittäin suorituskykyisissä 2-tahtimoottoreissa.

779180 · 0,946 l
779181 (US) / 779229 (EU) - 3,785 l

Korroosiolta suojaava
voiteluaine
·Monikäyttöinen voiteluaine, joka
suojaa ruosteelta, korroosiolta ja
kosteudelta.
·Sisältää korkeapainelisäaineita,
joiden voitelu- ja kulumisenestoominaisuudet ovat kaikenlaisessa
yleiskäytössä erinomaiset.

779168 (US)
293600016 (EU) 400 g

779282 · 3,8 l

Varastointiöljy

·Suorituskykyinen öljy, joka on
suunniteltu suojaamaan moottorin
sisäisiä osia ruostumiselta ja
korroosiolta.
·Päällystää moottorin sisäosat
varastoinnin ajaksi, mutta palaa pois, kun
moottori käynnistetään ensimmäisen
kerran varastoinnin jälkeen.
·Suojaa moottoria varastoinnin aikana.
·Palaa pois käynnistyksen yhteydessä.

779173
619590094 (Skandinavia) · 350 g

Korroosionestosuihke
·Kestävä, vahamainen pinnoite,
jonka erikoiskoostumus suojaa
moottoriasi ruosteelta ja
korroosiolta.
·Erittäin tehokas suolaveden
ja -sumun aiheuttamaa
korroosiota vastaan.

219700304 · 312 g

Polttoaineen stabiloimisaine
·Sopii etanolipolttoaineille. Tasapainottaa
säiliössä olevaa polttoainetta ja estää
sitä hajoamasta ja ehkäisee siten
käynnistysvaikeuksia, kaasuviivettä
ja suorituskyvyn heikkenemistä.
·Etanoli kerää kosteutta. Tässä
tuotteessa on käytetty tehokkaita
korroosiota estäviä lisäaineita
polttoainejärjestelmän suojaamiseen.
·Estää E10-polttoaineisiin liittyviä
ongelmia.
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779171 (US) / 779183 (EU) · 236 ml

Huomio: Kysy lähimmältä Sea-Doo -jälleenmyyjältäsi öljypohjaisten tuotteiden suositushintoja.
Joitakin esitettyjä malleja ja lisävarusteita ei ehkä ole saatavilla tai niitä ei ole tyyppihyväksytty Suomessa. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Kaasuttimen puhdistusaine

·Estää etanolisekoitteisten polttoaineiden käytöstä
aiheutuvia kosteusongelmia ja suojaa polttoainetta
säilytyksen aikana.
·Poistaa järjestelmästä kertymiä, joita on saattanut
muodostua säilytyksen aikana. Stabiloi
polttoainetta jopa yli 12 kuukauden ajan ja lisää
korroosiosuojaa kosteutta vastaan lyhyt- ja
pitkäaikaisessa säilytyksessä.
·Auttaa myös palauttamaan kaasun vasteen ja
käynnistymään helpommin.
·Voidaan käyttää ajoittain pitämään
polttoainejärjestelmää kunnossa ja puhdistamaan
kaasuttimen suuttimia. Ehkäisee etanolia
sisältävien polttoaineiden aiheuttamia
kosteusongelmia, jotta rautaa sisältävät ja
pehmeää metallia olevat osat pysyvät puhtaina
eivätkä ruostu.

779172 (US) / 779184 (EU) · 355 ml

Öljynvaihtosarja 4T 5W-40

· Huippumukava sarja, jossa kaikki mukana.
Säästät aikaa ja rahaa.
· Sisältää XPS-synteettisen tai
osasynteettisen öljyn, öljynsuodattimen,
o-renkaat ja aluslevyn.

Hiiletön polttoaineen
käsittelyaine
· Yhdistelmä polttoaineen
käsittelyainetta ja
polttoainejärjestelmän
puhdistusainetta, jota voidaan
käyttää ajoittain palauttamaan
käynnistyksen tai kaasun
suorituskyky sekä ylläpitämään
polttoainejärjestelmän kuntoa
ja pitämään moottorin sisäosat
puhtaina.
· Suojaa polttoainetta
säilytyksen aikana ja
estää etanolisekoitteisten
polttoaineiden käytöstä
aiheutuvia kosteusongelmia.
· Sisältää erittäin laadukkaita
patentoituja lisäaineita
· Puhdistaa venttiilit, vastinrenkaat
ja palotilan.

779169 · 355 ml

779250 · Rotax 900 ACE -moottori
779251 ·	Rotax 1500-kuutioinen tai
suurempi moottori
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Moottoriöljyt

EXPLORE AN ENTIRE
ADVENTURE
WITH ALL OFAVULLA.
OUR BRP
PRODUCTS. BRP.COM
KOE KOKO WORLD
SEIKKAILUNOF
MAAILMA
KAIKKIEN BRP-TUOTTEIDEMME
BRP.COM

