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Hva er nytt med 
Sea-Doo?

RXP-X RS APEX 300

Skill deg ut på vannet 
med RXP-X RS 
Apex 300, den mest 
eksklusive høytytende 
vannscooteren til nå.



EXPLORER PRO 170

HVA ER NYTT FOR 2023?

ØK KJØREOPPLEVELSEN

Uansett hvor 
du bestemmer 
deg for å dra, 
behersker du 
bølgene med 
Explorer Pro 170.

Når livet gir deg 
bølger, er Sea-Doo 
svaret. Ta den 
helt ut, gå for nye 
destinasjoner eller 
tilpass kjøretøyet 
til din egen stil. Les 
mer på innsiden.

Planlegg reisen, kjør med venner 
og finn interessepunkter med 
BRP GO!- appen.



2023 ADVENTURE

 NYHET Iceland Grey

EXPLORER PRO 170
Den ultimate ledsageren for ethvert eventyr.

Rotax® 1630 ACETM – 170-motor
Rotax® 1630 ACE™ – 170 kombinerer mye naturlig 
aspirert kraft og økonomi, noe som betyr at 
eventyret kan være spennende og langvarig.

LinQ Explorer-veske
Hold ekstra utstyr tørt og lett tilgjengelig med 
denne 100 liters vesken. Dette eksklusive LinQ-
kompatible tilbehøret er vanntett, funksjonelt og 
bærbart. Den kan også stables på LinQ-platen/
LinQ-tilbehøret eller bæres som en ryggsekk.

Touring-vindskjerm
En bransjenyhet som reduserer tretthet og støy 
forbundet med langvarig vindtrykk, samtidig som 
den beskytter mot sprut og saltvannseksponering 
når du kjører til havs.

ST3-skrog™
Et innovativt skrog setter standarden for 
håndtering av opprørt vann, stabilitet og 
kjøreegenskaper offshore.

Bakre dekkforlengelse med ekstra 
LinQ-festesystem
Forlenger vannscooteren bak med 30 cm og øker 
stabilitet, plass og lagringsevne.

Komfort på de lengste turene
Med forlenget kjøretid i tankene sørger det nye 
Explorer Touring-setet og knebeskyttere, Justerbar 
styreramme og fotstøtter for den ultimate utvidede 
kjørekomforten. 

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

VIKTIGE FUNKSJONER
• Rotax® 1630 ACE™ – 170
• ST3-skrog™
• Teknisk pakke: BRP Audio – premiumsystem og 7,8" bredt 

fullfargedisplay, USB-port
• iDF – Intelligent Debris Free pumpesystem
• Garmin† 7" berøringsskjerm GPS & Fish Finder
• Touring-vindskjerm
• Kraftig frontstøtfanger
• Justerbar styrestamme
• Explorer-touringsete med kneputer
• Relingfotstøtter
• LinQ® multilastestativ
• Bakre dekkforlengelse med ekstra 

LinQ-festesystem
• LinQ Explorer-veske

NYHET
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SPARK® SPARK TRIXX™

GTI SE 170

GTX LIMITED 300

GTI™ SE 130 

GTX™ 170 / 230

• Lett og leken plattform
• Kan trekkes med de fleste mellomstore biler
• Inntil 2 passasjerer
• iBR® (intelligent brems og revers) (tilleggsutstyr)
• iFrontoppbevaringsrom-sett

• Lett og leken plattform
• Kan trekkes med de fleste mellomstore biler
• Inntil 3 personer
• iBR® (Intelligent brems & revers)
• Styre med justerbar stamme

• BRP Audio – premiumsystem (tilleggsutstyr)
•  iDF – Intelligent Debris-Free Pump-system (tilleggsutstyr)
• Ombordstigningsstige
• iBR – Intelligent brems og revers
• Variabelt trimsystem (VTS™)

• BRP Audio – Premiumsystem
• 7,8″ bredt fulfargedisplay
• iDF – Intelligent Debris Free pumpesystem
• Oppbevaring foran med direkte tilgang
• Limited-pakke: USB-port, vannscootertrekk, innredning 

til oppbevaringsrom, kneputer, eksklusive farger og mer

• Stor badeplattform med LinQ™ festesystem
• Ergolock™ todelt sete
• Stor frontoppbevaring 
• iBR® (Intelligent brems & revers)
• Vanntett telefonrom

• BRP Audio – premiumsystem (tilleggsutstyr på 230)
• iDF – Intelligent Debris Free pumpesystem (tilleggsutstyr 

på 230)
• Oppbevaring foran med direkte tilgang
• Vanntett telefonrom
• iBR – Intelligent brems og revers

2023-SERIEN

Skann og få 
mer informasjon

  

2023 REC LITE2023 REC LITE

   

2023 TOURING 2023 TOURING

  



FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

Rotax® 1630 ACETM – 300-motor
Rotax 1630 ACE – 300 er den kraftigste Rotax-
motoren noensinne, og gir høy effektivitet og best 
akselerasjon i klassen.

Ergolock™ R-system
En smal seteprofil med dype knelommer og en 
revolusjonerende justerbar sadel som gjør at 
førere kan låse seg fast i maskinen som aldri før.

T3-R™ skrog
En dyp V-konstruksjon som gir overlegen 
håndtering og akselerasjon og et nytt nivå av 
kontroll i høy hastighet.

Eksklusive Apex-egenskaper
Fargesettet Apex er alene om, er komplett med 
fargematchede håndgrep, passasjersete og 
eksklusivt Apex-merket fartøytrekk.

Hydraulisk styredemper og nydesignet 
styrestamme
Den er først i bransjen og omdefinerer 
førerkontroll ved å redusere påvirkning fra vannet; 
skaper en solid og forutsigbar følelse som kan 
justeres etter egne preferanser. En forsterket 
styrestamme vil tåle høy ytelsesbelastning. 

Karbonfiber-styling 
Panser og speilhus i full karbonfiber kombineres 
med førsteklasses merker, dekaler og fargevalg 
for å gi et fantastisk utseende som matcher dens 
imponerende ytelse.

RXP-X RS APEX 300
Den mest eksklusive høyytelses vannscooteren på vannet

2023 PERFORMANCE

 NY Racing Green

VIKTIGE FUNKSJONER
• Eksklusivt tilgjengelig i en begrenset periode
• Rotax® 1630 ACE™ – 300-motor
• T3-R™ skrog
• Launch Control
• Ergolock™ R racingsete
• Hydraulisk styredemper og nydesignet 

styrestamme
• Dobbeltvinklede fotbrønnkiler
• X-flytelegemer
• Teknisk pakke: BRP Audio – premiumsystem og 

7,8" bredt fullfargedisplay, USB-port
• Apex-pakke: Karbonfiber i panser og 

speilhus.  Eksklusive fargesett på håndgrep, 
tepper, sømmer, merking, dekaler. Matchende 
passasjersete- og fartøytrekk inkludert

NYHET – EKSKLUSIV UTGAVE



2023 PERFORMANCE

2023 PERFORMANCE 2023 PERFORMANCE
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RXP®-X® RS 300 

GTR™ 230

WAKE™ PRO 230

RXT®-X® RS 300

WAKE™ 170

• Ergolock™ R racingsete
• T3-R™ skrog 
• Teknisk pakke: BRP Audio - premiumsystem og 7,8" 

bredt display i fullfarge (tilleggsutstyr)
• Startkontroll
• Lavt racingstyre

• GTI™ skrog
• Stor frontoppbevaring
• Vanntett telefonrom
• LinQ™ festesystem
• Variabelt trimsystem (VTS™)

• 7,8" bredt fullfargedisplay og USB-port
• BRP Audio – premiumsystem
• Frontoppbevaringsrom med direkte tilgang og vanntett 

telefonrom
• iBR – Intelligent brems og revers
• WAKE-pakke: LinQ uttrekkbar vannskimast, fartsbasert 

skimodus, avtakbart wakeboardstativ, WAKE™ grafikk

• Ergolock™ todelt racingsete
• ST3™ skrog
• Teknisk pakke: BRP Audio – premium-system og USB-

port (tilleggsutstyr)
• Startkontroll
• Tiltstyring

• GTI™ skrog
• Stort oppbevaringsrom foran og vanntett telefonrom
• Ombordstigningsstige
• iBR – Intelligent brems og revers
• WAKE-pakke LinQ uttrekkbar vannskimast, fartsbasert 

skimodus, avtakbart wakeboardstativ, WAKE™ grafikk

2023 TOW SPORTS 2023 TOW SPORTS
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FISHPRO™ SCOUT 130

Tilfredsstill lidenskapen din for å fiske mens 
du gleder hele familien. FishPro Scout er 
bygget for den sporadiske sportsfiskeren 
med en aktiv livsstil, og er en ideell blanding 
av rimelig fiske og familiemoro.

FishPro Sport er en nyvinning i bransjen 
og gir deg både spenning, allsidighet , og 
lidenskap i én komplett pakke. Utforsk 
steder som tidligere ikke var tilgjengelige 
for tradisjonell fisking, kom nærmere der 
det skjer og opplev fisking som aldri før.

Vannscooterentusiaster og fiskefanatikere 
har drømt om FishPro Trophy med eksklusive 
funksjoner som ankringssystem, 
høyteknologisk fiskelokalisering, 
dorgemoduser og mer. Alt designet for å gi 
hengivne fiskeentusiaster en opplevelse for 
livet på hver utflukt.

FISHPRO SPORT 170

FISHPRO TROPHY 170

• Garmin† 6" ekkolodd og GPS
• 3 fiskestangholdere
• LinQ™ fiskekjøler 51 L
• iDF – Intelligent Debris Free pumpesystem
• Dorgemodus
• Frontlagring med innredning i lokk

• Akterdekkforlengelse med LinQ®

• Garmin 6'' ekkolodd og GPS
• iDF – Intelligent Debris Free pumpesystem
• LinQ fiskekjøler (51 L)
• 5 fiskestangholdere
• Vinklede relingfotstøtter 

• Modulært dreiesete
• Avansert batterisystem
• LinQ™ fiskekjøler 51 L
• Hurtigkobling fiskebrønn
• iDF – Intelligent Debris Free Pump System
• Garmin 7'' berøringsskjerm ekkolodd og GPS

2023 SPORT FISHING

2023 SPORT FISHING

2023 SPORT FISHING



FORBEDRE 
OPPLEVELSENE 
TAKKET VÆRE VÅRE 
TILBEHØRS-
NYHETER!

Det er ditt Sea-Doo Life! Gjør 
det unikt og kjør med stil med 
Sea-Doos originale tilbehør og 
kjøreutstyr.

DELER OG KLÆR

Skann og få 
mer informasjon

Akterdekkforlengelse med LinQ
295101026
Forlenger moroa med 30 cm ekstra fra hekken 
og tilføyer ekstra lagringsmuligheter. Inkluderer 
seks LinQ-festepunkt for enkel montering av LinQ 
tilbehør, og stuves ute av veien når den ikke er i 
bruk. Tre mulige konfigurasjoner: senter, venstre 
og/eller høyre. Sørger for enklere tilgang til vannet 
for svømming og vannsport eller mer plass for 
bording, avslapning, fiske og mer.

LinQ seteveske
295101073
Enda flere oppbevaringssystemer, enda mer komfort. 
20 L med UV-bestandig oppbevaring. Festes smart 
bak passasjersetet for å maksimere akterdekkplassen. 
Installeres på sekunder med verktøyfritt LinQ 
tilbehørssystem. To-lommers primære ordensrom med 
tre glidelåsåpninger. Utvendig sidelomme for rask 
tilgang til små nødvendigheter.

Touring-vindskjerm
295101017
Hold deg beskyttet mot vind og sprøyt fra bølger, 
med denne 58 cm høye frontruten. Sømløst integrert 
med termoformende konstruksjon for krystallklar sikt. 
Inkluderer frontrutestøtte, bag og unbrakonøkkel for 
enkel transport og installasjon.



Sea-Doo Responsible 
Rider-program
Responsible Rider-programmet handler om å 
være bevisst når du kjører og alltid vurdere 
sikkerheten, kjøreetikette og miljøet, enten du 
er ute på havet, på innsjøen eller oppe i elven.

Sikkerhet
For å holde seg trygg på vannet må kjørere være bevisste 
på omgivelsene sine, følge lokale lover og forskrifter, og 
alltid ha på seg redningsvest og neoprenshorts. Pass på å 
sjekke værmeldingen før du legger ut på tur.

Miljø
Som Sea-Doo-kjørere respekterer vi vannveiene. Det 
betyr å aldri kjøre for nær vannkanten eller badende, 
holde seg unna verneområder og være oppmerksom på 
livet i sjøen.

Etikette
Kjøreetikette handler om å gjøre vannveiene til et trygt 
sted for alle. Det betyr å redusere støy i befolkede 
områder, passe på hastigheten din og ikke kjøre for nær 
badende eller andre båtfolk.



Sea-Doo Life
Stå opp før solen, vannet kaller ... Kaller på deg til å lage bølger. 
Livet kan vente, selv om det bare er for et sekund eller to. Demp alt 
annet og hør lyden av din frihet. 
Søk spenning, utvikle dine ferdigheter, eller bare slappe av. Dagens 
eventyr skaper du selv. Bare treff vannet med all din kraft. Og 
etterlat kjølvann som er verdt å huske. Lag din egen flyt, bare slik 
du kan. Det er på tide å ta kontroll over livet. 

Styr med hjertet, så følger kroppen etter. Led veien og se deg aldri 
tilbake. De beste dagene i livet er på vannet. Og gjør det om igjen i 
morgen, det er enda bedre. 

Vi har vært på steder du kanskje ikke 
har tenkt på, og gjort ting du neppe 
har gjort før. Se på Sea-Doo 
Adventure-serien for et helt nytt 
syn på Sea-Doo-livet.

Verden rundt 
med Sea-Doo

Se videoen på 
YouTube!



SEA-DOO.COM
seadoo
Sea-Doo
#seadoolife

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products 
Inc. eller datterselskaper. Alle produktsammenligninger, bransje- og markedsuttalelser gjelder en ny vannscooter med 4-taktsmotor og sittende 
fører. Fartøyenes ytelser kan variere blant annet som følge av variasjoner i de generelle forholdene, omgivelsestemperaturen, høyde over havet, 
kjøreferdighet og vekten til fører/passasjer. Testing av konkurrerende modeller ble utført under identiske forhold. På grunn av vår kontinuerlige 
fokus på produktkvalitet og produktutvikling forbeholder BRP seg retten til når som helst og uten forpliktelser å avslutte eller endre 
spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr. †Garmin er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. 

 Besøk din Sea-Doo-forhandler for å få detaljer


