Brochure 2023
NEDERLANDS

Nieuw voor
Sea-Doo

RXP-X RS APEX 300

Zorg dat je opvalt tussen
de golven met de RXP-X
RS Apex 300, de meest
exclusieve krachtige
waterscooter ooit.

EXPLORER PRO 170

Waar je ook gaat,
er zijn altijd meer
golven om te
ontdekken met de
Explorer Pro 170.

VOOR EEN NOG BETERE VAARERVARING

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

NIEUW VOOR 2023?

Sea-Doo is jouw
partner om
de golven te
trotseren. Ga voluit,
omarm nieuwe
bestemmingen of
pas je waterscooter
aan jouw stijl aan.
Ontdek meer in deze
brochure.

NIEUW

EXPLORER PRO 170
De ultieme metgezel voor elk avontuur.

2023 ADVENTURE

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Rotax 1630 ACE – 170
• ST3 romp
• Tech-pakket: BRP Audio – premium systeem,
®

TM

TM

7,8 inch kleurenscherm en USB-poort

• iDF - Intelligent Debris-Free pompsysteem
• Garmin 7 inch gps en Fish Finder met touchscreen
• Touring windscherm
• Voorbumper voor zwaar gebruik
• Verstelbare stuurverhoger
• Explorer touringzadel met kniesteunen
• Gunwale voetsteunen
• LinQ multi-bagagerek
• Verlengstuk achterdek met tweede
†

®

LinQ bevestigingssysteem

NIEUW Iceland Grey

• LinQ Explorer tas

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

Touring windscherm

Comfort tijdens langere ritten

LinQ Explorer tas

Deze primeur in de sector vermindert
vermoeidheid en lawaai door langdurige winddruk
en beschermt ook tegen spatten en blootstelling
aan zoutwater wanneer je op zee rijdt.

Met langere ritten in het achterhoofd bieden het
nieuwe Explorer touringzadel met kniesteunen, de
verstelbare stuurverhoger en gunwale voetsteunen
het ultieme comfort voor langere ritten.

Houd extra spullen droog en vlot toegankelijk met
deze tas van 100 liter. Dit exclusieve accessoire,
compatibel met LinQ, is waterdicht, functioneel en
draagbaar. Deze tas kan gestapeld worden op de
LinQ plaat/LinQ accessoires of gedragen worden
als rugzak.

Rotax® 1630 ACETM – 170 motor

ST3 HullTM

De Rotax 1630 ACE – 170 combineert massa’s
vermogen met natuurlijke aanzuiging en zuinig
verbruik, waardoor je nog langer spannende
avonturen kunt beleven.

Een innovatieve romp die de norm is voor
bestuurbaarheid in woelig water, stabiliteit en
offshore prestaties.

Verlengstuk achterdek met tweede LinQ
bevestigingssysteem

®

TM

Voegt 29,2 cm toe aan de achterkant van de
waterscooter, voor meer stabiliteit, ruimte en
opbergruimte.

MODELLEN 2023
2023 REC LITE

Scan voor
meer info!

REC LITE

2023 REC LITE

SPARK®

SPARK TRIXX™

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

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

2023 RECREATION

RECREATION

2023 RECREATION

GTI™ 130

GTI SE 170
 

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

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

2023 TOURING

TOURING

2023 TOURING

GTX™ 170 / 230

GTX LIMITED 300

• BRP Audio - premium systeem (optie op 230)
• iDF - Intelligent Debris-Free pompsysteem (optie op
230)
• Rechtstreeks toegankelijke bergruimte vooraan
• Waterdicht telefoonvak
• iBR - Intelligent Brake & Reverse

•
•
•
•
•

BRP Audio - premium systeem
7,8 inch kleurenscherm
iDF - Intelligent Debris Free pompsysteem
Rechtstreeks toegankelijke bergruimte vooraan
Limited pakket: USB poort, waterscooterhoes,
organizer voor bergruimte, kniebeschermers, exclusieve
kleuren en meer

NIEUW - EXCLUSIVE EDITION

RXP-X RS APEX 300
De meest exclusieve krachtige waterscooter op het water.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Exclusief verkrijgbaar voor een beperkte tijd
• Rotax 1630 ACE – 300 motor
• T3-R romp
• Launch-control
• Ergolock R racezadel
• Hydraulische stuurdemper en aangepaste
®

2023 PERFORMANCE

TM

TM

TM

stuurkolom

• Dubbel gekantelde voetsteunen
• X-sponsons
• Tech-pakket: BRP Audio – premium systeem,
7,8 inch kleurenscherm en USB-poort

• Apex pakket: Koolstofvezel motorkap en

spiegels. Exclusieve kleuren op handgrepen,
matten, stiksels, logo’s, stickers. Bijpassend
passagierszadel en voertuighoes inbegrepen

NIEUW Racing Green

HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

Koolstofvezel styling

Exclusieve kenmerken Apex

Volledige koolstofvezel motorkap en spiegels.
gecombineerd met premium logo’s, stickers en
kleurencombinatie voor een adembenemende look
die past bij zijn indrukwekkende prestaties.

De exclusieve kleurencombinatie voor de Apex
omvat handgrepen, passagierszadel exclusieve
Apex voertuighoes in bijpassende kleuren.

Hydraulische stuurdemper en aangepaste
stuurkolom

Rotax® 1630 ACETM – 300 motor

T3-R HullTM

ErgolockTM R systeem

De Rotax 1630 ACE - 300 is de krachtigste Rotax
motor ooit, die uiterst efficiënt is en de beste
acceleratie in zijn klasse biedt.

Diep V-ontwerp dat zorgt voor ongeëvenaarde
besturing en acceleratie en een nieuw niveau van
controle bij hoge snelheden.

Zadel met smal profiel en diepe knieruimtes en
een revolutionair verstelbaar zadel waarmee
bestuurders beter dan ooit op hun plaats blijven.

Deze primeur in de sector zorgt voor nog meer
controle door de bestuurder door input van het
water te reduceren, voor een stabiel, voorspelbaar
gevoel dat naar wens kan worden aangepast. De
verstevigde stuurkolom is bestand tegen belasting
door hoge prestaties.

PERFORMANCE

MODELLEN 2023
2023 PERFORMANCE

2023 PERFORMANCE

RXP®-X® RS 300

RXT®-X® RS 300

• Ergolock™ R racezadel
• T3-R™ romp
• Tech-pakket: BRP Audio– premium systeem en 7,8 inch
kleurenscherm (optie)
• Launch-control
• Laag racestuur

• Ergolock™ racezadel in twee delen
• ST3™ romp
• Tech-pakket: BRP Audio – premium systeem en
USB poort (optie)
• Launch-control
• In hoogte verstelbare stuurkolom

2023 PERFORMANCE

GTR™ 230
• GTI™ romp
• Grote bergruimte vooraan
• Waterdicht telefoonvak
• LinQ™ bevestigingssysteem
• Variabel trimsysteem (VTS™)

2023 TOW SPORTS

WATERSPORT

2023 TOW SPORTS

WAKE™ 170

WAKE™ PRO 230

•
•
•
•
•

• 7,8 inch kleurenscherm en USB-poort
• BRP Audio – premium systeem
• Rechtstreeks toegankelijke bergruimte vooraan en
waterdicht telefoonvak
• iBR – Intelligent Brake & Reverse
• WAKE-pakket: LinQ intrekbare skipaal, skimodus
gebaseerd op snelheid, verwijderbaar wakeboardrek,
WAKE™ stickersets

GTI™ romp
Grote bergruimte vooraan en waterdicht telefoonvak
Opstapladder
iBR - Intelligent Brake & Reverse
WAKE-pakket: LinQ intrekbare skipaal, skimodus
gebaseerd op snelheid, verwijderbaar wakeboardrek,
WAKE™ stickersets

HENGELSPORT

MODELLEN 2023
2023 SPORT FISHING

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

FISHPRO™ SCOUT 130
• Garmin† 6 inch Fish Finder en gps
• 3 hengelhouders
• LinQ™ koelbox voor vis (51 L)
• iDF – Intelligent Debris Free pompsysteem
• Modus voor stapvoets varen (lage-snelheidsmodus)
• Organizer deksel bergvak vooraan

2023 SPORT FISHING

FISHPRO SPORT 170
• Verlengstuk achterdek met LinQ®
• Garmin 6 inch Fish Finder en gps
• iDF – Intelligent Debris Free pompsysteem
• LinQ koelbox voor vis (51 L)
• 5 hengelhouders
• Gekantelde Gunwale voetsteunen

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

2023 SPORT FISHING

FISHPRO TROPHY 170
• Modulaire draaistoel
• Geavanceerd batterijsysteem
• LinQ™ koelbox voor vis (51 L)
• Vistank met snelkoppeling
• iDF - Intelligent Debris-Free pompsysteem
• Garmin 7 inch touchscreen Fish Finder en gps
• Ankersysteem

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

MAAK JE
ERVARINGEN
NOG BETER MET
ONZE NIEUWE
ACCESSOIRES!
Het is jouw Sea-Doo leven!
Maak het uniek en stijlvol
met originele accessoires en
watersportkleding van Sea-Doo.

Scan voor
meer info!

Verlengstuk achterdek met LinQ
295101026
Breid het plezier met 29 cm uit op het achtersteven
en maak ruimte voor extra opbergmogelijkheden.
Inclusief zes LinQ bevestigingspunten om LinQ
accessoires makkelijk te installeren en kan worden
opgeborgen wanneer niet in gebruik. Drie mogelijke
opstellingen: midden, links en/of rechts. Voor
vlottere toegang tot het water voor zwemmen en
watersport of meer ruimte voor wakeboard, om te
chillen, te hengelen enz.

LinQ zadeltas

Touring windscherm

295101073
Nog meer opbergsystemen, nog meer comfort. 20 liter
uv-bestendige bergruimte. Wordt handig bevestigd
achter het passagierszadel voor maximale ruimte op
het achterdek. Wordt in enkele seconden en zonder
gereedschap geïnstalleerd met het LinQ systeem voor
accessoires. Twee hoofdvakken voor organisatie met
drie openingen met rits. Zijzak aan buitenkant voor
snelle toegang tot kleine spullen.

295101017
Bescherm je tegen weer en wind en opspattende golven
met dit windscherm van 58 cm. Naadloos geïntegreerd
met thermisch gevormde constructie voor kristalhelder
zicht. Inclusief windschermhouder, tas en moersleutel
voor vlot transport en installatie.

ONDERDELEN EN KLEDING

Sea-Doo Responsible
Rider programma
In het 'Responsible Rider’ programma draait
alles rond bewust varen en altijd denken aan
veiligheid, etiquette op het water en het milieu,
op de oceaan, het meer of de rivier.

Veiligheid

Om het veilig te houden op het water, moeten
bestuurders zich bewust zijn van hun omgeving, de
lokale wetgeving en voorschriften volgen en altijd een
reddingsvest en neopreen short dragen. Bekijk ook het
weerbericht voordat je vertrekt.

Milieu

Als Sea-Doo bestuurders hebben we respect voor
waterwegen. Dat betekent dat we nooit te dicht bij de
kust of bij zwemmers rijden, uit de buurt van verboden
gebieden blijven en denken aan het leven in het water.

Etiquette

Etiquette op het water helpt om van waterwegen een
veilige plek te maken voor ons allemaal. Dat betekent
minder lawaai maken in woongebieden, denken aan
je snelheid en niet te dicht bij zwemmers of andere
vaartuigen varen.

Het Sea-Doo leven
Sta op voor dag en dauw, het water lonkt... Het roept je naar de golven toe. Het leven kan
wachten, al is het maar enkele seconden. Luister naar de lokroep van de vrijheid.
Ga op zoek naar avontuur, scherp je vaardigheden aan of geniet in alle stilte. Vandaag is
het aan jou om erop uit te trekken. Gewoon op volle kracht vertrekken. En daarbij veel
deining veroorzaken. Je eigen pad volgen, waar alleen jij naartoe kunt gaan. Het is tijd om
het leven bij de handgrepen te vatten.
Stuur met je hart en laat je leiden door je intuïtie. Leid de weg en kijk nooit achterom. De
beste dagen van je leven beleef je op het water. En om het morgen allemaal opnieuw te
beleven, is nog beter.

De wereld rond
met Sea-Doo
We zijn naar plekken geweest waar je
misschien zelfs niet aan denkt en
hebben dingen gedaan waar je niet
aan zou denken. Bekijk de reeks
Sea-Doo Adventure voor een
compleet nieuwe kijk op het Sea-Doo
leven.

Bekijk de video
op YouTube!

Ga naar jouw Sea-Doo dealer voor meer info

SEA-DOO.COM
seadoo
Sea-Doo
#seadoolife

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, ™ en het BRP-logo zijn handelsmerken van Bombardier Recreational
Products Inc. of diens dochtermaatschappijen. Alle productvergelijkingen, beweringen van de sector en de markt verwijzen naar nieuwe zitwaterscooters
met 4-taktmotoren. De prestaties van de waterscooter kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene omstandigheden, omgevingstemperatuur,
hoogte, bekwaamheid en gewicht van bestuurder/passagiers. Testen van concurrentiemodellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden. In het kader
van het beleid van voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie behoudt BRP zich het recht voor op welk moment dan ook specificaties, ontwerp,
kenmerken, modellen en uitrusting te schrappen of te wijzigen, zonder dat dit tot enige verplichting leidt. †Garmin is een handelsmerk van Garmin Ltd. of
diens dochterondernemingen.

