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Welkom bij uw nieuwe leven met Sea-Doo
Net buiten de kust wacht uw nieuwe leven, dat eindeloze spanning, avontuur en vrijheid met
zich meebrengt. We zien de dingen een beetje anders hier. Dat zult u zeker ook doen.
Het maakt niet uit of u nu in Miami, Madrid of Melbourne woont, een Sea-Doo-ervaring is altijd
wel voor u weggelegd. Ontdek de Maori-rotstekeningen, surf over een eindeloze golf, relax en
chill in de zon. Ha! U kunt zelfs een goudmakreel vangen! Houdt u van de grote blauwe oceaan,
dan heeft u nog meer plezier wanneer u eropuit gaat met een Sea-Doo-waterscooter.
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Het bezitten van een Sea-Doo is de eerste stap, maar voor de echte Sea-Doo lifestyle vaart u met respect
voor de waterwegen en andere vaartuigen. Zo genieten we allemaal nog jarenlang van de wereld.
Ga voor meer informatie over verantwoordelijk varen naar seadooresponsiblerider.com.

De volgende generatie
Sea-Doo

Diepgewortelde stabiliteit
Bij rust. Bij snelheid. Altijd constant.

Gemaakt voor het
leven op zee
De nieuwste Sea-Doo modellen zijn opnieuw ontworpen voor hoe u vaart
en beschikken over meer bruikbare ruimte, superieure stabiliteit, makkelijk

Ons meest stabiele platform op woelig water bepaalt de standaard in de markt.
Dus of u nu stil ligt in een baai, aan het vissen bent of met hoge snelheden
vaart, deze Sea-Doo-modellen voelen stabiel en zeker aan. Zelfs met drie
opzittenden of als iemand opstapt, blijft de stabiliteit behouden.
Opnieuw ontworpen romp en een lager zwaartepunt voor verbeterde
stabiliteit bij hoge en lage snelheden en grote of kleine golfslag.

toegankelijke opbergruimte en een uitstekend klinkend audiosysteem.
Strek uw benen, vaar op woelig water, neem meer snacks mee en speel

De romp is 2,5 cm breder voor verbeterde stabiliteit

uw muziek harder af. Dit is immers uw Sea-Doo ervaring. Leverbaar op

bij stilstand of aan boord gaan.

de Sea-Doo RXT, GTX, WAKE PRO en de gloednieuwe FISH PRO.

Ruimte te over
Configureerbaar. Comfortabel. Baanbrekend.
Het nieuwste ontwerp met het comfortabele, modulaire 3up-zadel
en het handige, grote zwemplatform maakt chillen net zo leuk als rondvaren.
Groot, plat zwemplatform om u voor te bereiden
op watersport of urenlang te relaxen.
Het modulaire afneembare zadelg is configureerbaar
voor relaxen, zonnebaden of een picknick voor twee.
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Geluid? Check.
Geïntegreerd. Bluetooth. Waterdicht.
Berijd de waterscooter zoals u dat wilt met het BRP Premium audiosysteem.
Met één swipe op het eerste af fabriek-gemonteerde, volledig waterdichte
Bluetooth‡-audiosysteem op de markt creëert u uw eigen sfeer.
Twee krachtige luidsprekers van 50 watt voor een heldere
muziekweergave, ook tijdens het varen.
De muziek blijft doorspelen, ook nadat de motor is afgezet.*
Afstandsbediening op linker luidspreker om snel en eenvoudig
van nummer te veranderen en het volume te regelen.
Terwijl u op een SPARK-model vaart, kunt u nu ook naar muziek
luisteren met het nieuwe draagbare BRP-audiosysteem.
*Maximaal een uur.

Slimmere bergruimte
Handig. Toegankelijk. Functioneel.
Al uw spullen binnen handbereik. De eerste bergruimte vóór met directe toegang
in deze klasse; wordt geopend door simpelweg het stuur omhoog te trekken.
U hoeft niet meer te gaan staan. Bovendien kan ook extra opbergruimte
achter worden gecreëerd met het veilige LinQ™-snelbevestigingssysteem.
Met het exclusieve LinQ-snelbevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig
een brandstofcaddy, een tas, een koelbox en meer bevestigen. Het systeem
kan bovendien aan alle overige platforms worden toegevoegd.
De grote bergruimte vóór is volledig toegankelijk in zittende positie.
Het handschoenenvak beschikt over een waterdicht,
schokvrij telefoonvakje met USB-lader.*
*USB-poort verkrijgbaar als accessoire. Standaard op GTX Limited-model.
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Sportvisserij

Onze glansrijke
aantrekkingskracht
Introductie van de volledig nieuwe FISH PRO
Jarenlang hebben een aantal avontuurlijke sportvissers hun Sea-Doo waterscooter uitgerust
voor allerlei soorten visserij, in diepe wateren en de open oceaan tot in ondiepe inhammen.
Nu heeft Sea-Doo de eerste en enige waterscooter speciaal voor de visserij ontworpen,
zodat nog meer mensen dit spannende nieuwe avontuur kunnen beleven.
De FISH PRO is een combinatie van avontuur, veelzijdigheid en passie in een compleet pakket,
het eerste op de markt. Slim ontworpen, met intuïtieve opties waarmee u alle vislocaties kunt
ontdekken. U kunt dichter bij de actie komen en de visserij als nooit tevoren ervaren.
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Sportvisserij
NIEUW

FISH PRO

3

Een nieuw perspectief op visserij

1
11

Motor

4

5

2

12

Rotax® 1503 NA

ST3-romp

7

Stabiel en voorspelbaar

8

Voor

9

3 personen
Wit en
Night Green

6
10

Opties
1

LinQ-visserskoelbox
Een robuuste koelbox van 51 L, speciaal ontworpen
voor vissers, met een verzonken werkoppervlak,
vier innovatieve hengelhouders, sleepvisuitsparingen,
opbergruimte voor visuitrusting en aas en
snelsluitsysteem.
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2

3

4

Sleepvismodus
Lage-snelheidsmodus om te sleepvissen.
Stel uw gewenste snelheid in op een van de negen
voorinstellingen.

Garmin◊ Navigation en Fish Finder
Garmin ECHOMAP◊ Plus 62cv Fish Finder met 15 cm
groot scherm en transducer voor aan de binnenzijde
van de romp.
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Visserszadel
Bedoeld om gemakkelijk te kunnen wisselen
tussen bestuurderspositie en visserspositie
Geoptimaliseerd voor zijwaarts vissen met verbeterde
zijdelingse stabiliteit in combinatie met de
gekantelde voetsteunen.

Direct toegankelijke bergruimte vóór
Een handige bergvakorganizer is ideaal voor
snelle toegang tot opgeborgen items, zoals
flesjes water, zonnebrandcrème of een kleine
vissersuitrustingsbox.

Ladder
Opstappen vanuit het water is nog nooit zo
makkelijk geweest als met deze ladder.
11
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8

Verlengd achterplatform
Meer ruimte voor op- en afstappen en vissen,
en tevens meer stabiliteit bij stilliggen of bij
het vervoeren van een grote lading vis.

LinQ-bevestigingspunten
Twee sets met bevestigingspunten voor de
visserskoelbox en extra LinQ-accessoires,
zoals een kleine koelbox voor uw lunch en een
brandstofcaddy voor een langere tocht op
het water.
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Schuine voetsteunen op de rand
Voetsteunen voor meer comfort en stabiliteit
bij vissen op woelig water.

ST3-rompTM
De ideale romp voor visserij is ontworpen voor
vertrouwen bij het varen op woelig water en
ongeëvenaarde stabiliteit bij stilliggen.

Waterdicht telefoonvak
Schokbestendig telefoonvak om uw smartphone
tijdens het varen te beschermen. Houd uw
telefoon ook opgeladen met onze USB-poort
(leverbaar als accessoire).

70 L brandstoftank
Door de grotere tank met 10 liter meer inhoud
dan andere modellen kunt u nog meer tijd op
het water doorbrengen voor uw visavonturen.

9

10

Prestaties

De kracht van
een zeemonster
Verleg de grenzen van wat u kunt doen, waar u heen kunt en hoe snel u er kunt komen
met onze krachtige en exact presterende modellen. De ST3-romp, in combinatie met het
Ergolock™-systeem op RXT-modellen maximaliseert de controle onder alle omstandigheden
en maakt de RXT tot de standaard voor hoge prestaties op woelig water.
En voor wie ultieme acceleratie wenst, is 100 km/uur slechts 4,75 seconden* verwijderd.
Met opties als ons Bluetooth-audiosysteem en het exclusieve laadsysteem achter met
snelbevestigingssysteem (LinQ) veranderen de nieuwe go-anywhere, do-anything
performance modellen echt alles op het water in plezier. Stap op en fla-min-go!
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Prestaties

RXT 230

RXT-X 300

Ongeëvenaarde stabiliteit en kwaliteit
Motor

Rotax 1500 HO ACETM

ST3-romp

Stabiel en voorspelbaar

Ruimte voor
3 personen

Zwart en
Octane Blue

RXP-X 300

De ultieme offshore performance waterscooter

Ultieme racewaterscooter

Motor

Motor

Rotax 1630 ACE

ST3-romp

Stabiel en voorspelbaar

Ruimte voor
3 personen

Rotax 1630 ACE

Eclipse Black
en Lava Red

Eclipse Black
en Lava Red

Neon Yellow
en Lava Grey

Neon Yellow
en Lava Grey

Standaard kenmerken, plus

Alle kenmerken van de RXT 230, plus

· Modulair smal Ergolock racezadel
·	
Verstelbare stuurkolom
·	
Exclusief laadsysteem achter met snelbevestigingssysteem (LinQ)
·	
Direct toegankelijke bergruimte vóór en waterdicht telefoonvak
·	
Bluetooth audiosysteem (accessoire)
·	
Cruisecontrol

·	
Acceleratie van 0-100 km/uur in 4,75 seconden*
·	
Launch Control Auto-Trim voor optimale acceleratie
·	
Gekantelde, verlengde voetsteunen
·	
Race-geïnspireerde X-Sponsons voor stabilisering van de romp
·	
X-kleurstelling, -stickers, -design en -meters
·	
Nieuw voor 2019! Premium kleuren Eclipse Black en Lava Red

GTR 230

T3-rompTM

Controle en precisie

Ruimte voor
2 personen

Standaard kenmerken, plus
Acceleratie van 0-100 km/uur in 4,88 seconden*
·	
·	
Ergolock-systeem: Smal racezadel en gekantelde voetsteunen
·	
Racestuur met verstelbare stuurverhoger
·	
X-kleurstelling, -stickers, -design en -meters
·	
Nieuw voor 2019! Premium kleuren Eclipse Black en Lava Red
·	
Trim tabs

Toegankelijk vermogen en prestaties
Motor

Rotax 1500 HO ACE

GTI-romp

Robuust en wendbaar

Ruimte voor
3 personen

Zwart en
Octane Blue

Standaard kenmerken op performance-modellen
Standaard kenmerken, plus

·	
Intelligent Brake and Reverse (iBR®)
·	
Gesloten koelcircuit (CLCS)
·	
Intelligent Throttle Control (iTC™) met Sport-modus

·	
High-performance Variabel Trimsysteem (VTS™)
·	
Diefstalbeveiligingssysteem (D.E.S.S.™)
·	
iControl® Learning Key®

· 117 L bergruimte

*Acceleratie op basis van interne tests van BRP onder optimale omstandigheden.
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Touring

Het leven draait
om balans
De stijlvolle en comfortabele Sea-Doo GTX-serie is het summum van toeren met een waterscooter
en stelt u in staat afgelegen plekken in comfort en stijl te bereiken. Comfort in de vorm van
ergonomische, te configureren zitplaatsen, een groot zwemplatform en verbeterde stabiliteit,
zodat u aan boord urenlang kunt chillen. Stijl in de vorm van klassieke kleuren, een krachtig
Bluetooth audiosysteem en de meest uitgebreide standaarduitrusting.
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Touring

GTX 155 / 230

GTX LIMITED 300

Luxe waarde en bediening – Altijd in stijl

De standaard voor toerprestaties

Motor

Rotax 1503 NA (GTX 155)
Rotax 1500 HO ACE (GTX 230)

ST3-romp

Stabiel en voorspelbaar

Ruimte voor
3 personen

Motor

Rotax 1630 ACE

ST3-romp

Stabiel en voorspelbaar

Ruimte voor
3 personen

Liquid Grey Metallic
en Equestrian Brown

Beach Blue Metallic
en Lava Grey

Standaard kenmerken, plus

Alle kenmerken van de GTX 155 / 230, plus

· 102 L bergruimte
· Bluetooth-audiosysteem (standaard op GTX 230 en accessoire voor GTX 155)
· High-performance Variabel Trimsysteem (VTS)

· Opbergbak met organizerpaneel en waterdichte tas
· Bluetooth audiosysteem met USB-poort
· Veiligheidsuitrustingsset
· Vaartuighoes
·	
Extra meterfuncties: Tijd/afstand tot leeg, hoogtemeter
· Wood Brushed Mat Design op zwemplatform

Standaard kenmerken
·	
Modulair Ergolock-zadel met getrapt ontwerp
· Direct toegankelijke bergruimte vóór en waterdicht telefoonvak
· Exclusief laadsysteem achter met snelbevestigingssysteem (LinQ)
· Intelligent Brake & Reverse (iBR)

· Gesloten koelcircuit (CLCS)
· Intelligent Throttle Control met 2 vaarmodi:
Sport en ECO®
· Cruisecontrol en lage-snelheidsmodus

·
·
·
·

Verstelbare stuurkolom
Ladder
Diefstalbeveiligingssysteem (D.E.S.S.)
iControl Learning Key
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Treksport

Maak golven
op het water
Gebruik uw wakeboard, waterski's, surfboard of iets anders voor op het water.
Dankzij de exclusieve op treksport gerichte kenmerken als de Ski-modus, een skipaal en wakeboardrek,
is er geen ander vaartuig waar u liever aan gekoppeld en door voortgetrokken wilt worden.
Het WAKE PRO-model beschikt over het nieuwe platform, dat de meeste stabiliteit in de klasse biedt.
Met extra ruimte voor configuratie, eenvoudig op- en afstappen en een serieus 100 W
Bluetooth-audiosysteem laten deze modellen niets te wensen over.
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Treksport

WAKE PRO 230
Stabiliteit, vermogen en muziek voor professionele treksport
Motor

Rotax 1500 HO ACE

ST3-romp

Stabiel en voorspelbaar

Standaard kenmerken, plus

Ruimte voor
3 personen

·
·
·
·
·
·

Teal Blue Metallic
en Lava Red

Exclusief laadsysteem achter met snelbevestigingssysteem (LinQ) en skipaal
Direct toegankelijke bergruimte vóór en waterdicht telefoonvak
Bluetooth audiosysteem (accessoire)
Modulair Ergolock-zadel
Verstelbare stuurkolom
High-performance Variabel Trimsysteem (VTS)

Standaard kenmerken
·	
Inklapbare skipaal met 3 standen
·	
Afneembaar wakeboard-rek
·	
Intelligent throttle control (iTC) met Ski-modus

·	
Ladder
·	
Cruisecontrol en lage-snelheidsmodus
·	
Intelligent Brake & Reverse (iBR)

·	
Gesloten koelcircuit (CLCS)
·	
Diefstalbeveiligingssysteem (D.E.S.S.)
·	
iControl Learning Key
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Recreatie

Full-size plezier,
full-size kwaliteit
Meer vaarplezier voor uw geld dan u ooit voor mogelijk had gehouden.
Plezierige en wendbare vaareigenschappen. Ruimte voor drie. Meer bergruimte.
Bijna 30% gunstiger brandstofverbruik* dan welk model in deze klasse dan ook.
Ze zijn perfect voor alles; van een kort tochtje over het meer
tot dagenlang plezier voor het hele gezin.

*Op basis van interne tests van BRP met de 2017 GTI onder optimale omstandigheden.
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Recreatie

GTI 90 / 130

GTI SE 155

Stijl, stabiliteit en intens vaarplezier.

Meer gemak en comfort, voor dagenlang plezier met het hele gezin

Motor

Rotax 900 HO ACE (GTI 90)
Rotax 1503 (GTI 130)

GTI-romp

Robuust en wendbaar

Ruimte voor

Motor

3 personen

Rotax 1503 NA

GTI-romp

Robuust en wendbaar

Ruimte voor
3 personen

Beach Blue Metallic
en Lava Grey

Wit en
Krypton Green

Standaard kenmerken, plus

Standaard kenmerken, plus

· Romp van kras- en stootbestendig lichtgewicht Polytec materiaal

·
·
·
·
·

Toerzadel
Ladder
Variabel trimsysteem (VTS)
Glasvezel romp
Extra meterfuncties: Brandstofverbruik, klok

Standaard kenmerken
·	
Intelligent Throttle Control met 2 vaarmodi:
Sport en ECO
·	
117 L bergruimte

·	
Handgrepen met palmsteun
·	
Intelligent Brake & Reverse (iBR)
·	
Gesloten koelcircuit (CLCS)

·	
Groothoekspiegels
·	
Diefstalbeveiligingssysteem (D.E.S.S.)
·	
iControl Learning Key
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Rec Lite

Zweeft als
een vlinder,
steekt als een kwal
Ontdek de best betaalbare, speelse, compacte, brandstofzuinige en lichte waterscooter
op de markt. De SPARK biedt volop vaarplezier en is gemakkelijk te trekken met een
kleine auto, zodat u optimaal kunt genieten van een zomer op het water.
De unieke SPARK TRIXX™ maakt het uitvoeren van tricks zo
gemakkelijk en plezierig dat u er niet genoeg van krijgt.
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Rec Lite

SPARK 2-UP

SPARK TRIXX 2-UP

Uniek plezier
Motor

Rotax 900 ACE
Rotax 900 HO ACE

Draagbaar BRP-audiosysteem

Speelse spanning
SPARK-romp

Licht en gemakkelijk te bedienen

Ruimte voor
2 personen

Licorice
en Mango
Vanilla en
Blueberry

Motor

Rotax 900 HO ACE

Met het volledig afneembare en
SPARK-romp

Licht en gemakkelijk te bedienen

Ruimte voor
2 personen

Orange Crush
en Chili Pepper

waterbestendige Bluetooth-audiosysteem
kunt u uw zomerse muziek meenemen om
op of naast het water te genieten.

Jalapeno
en Pear

Pineapple en
Candy Blue
(alleen 900 HO ACE)

Standaard kenmerken, plus

Standaard kenmerken, plus

·	Intelligent Brake and Reverse (iBR)
(alleen 900 HO ACE)
·	Sport-modus
(alleen 900 HO ACE)

· Intelligent Brake & Reverse (iBR)
· NIEUW draagbaar BRP-audiosysteem (accessoire)
·	
Stuur met verstelbare stuurverhoger, biedt de bestuurder meer controle
·	
Voetsteunen voor meer stabiliteit in verschillende vaarhoudingen
·	
Variabel trimsysteem met uitgebreid bereik (VTS) en snelle voorinstellingen
· Sport-modus
· Lenspomp

Verbluffende kleurenpracht
Meer dan 35 “Attitude” stickersets plus
veel nieuwe accessoires om uw SPARK aan
uw persoonlijke smaak aan te passen.

Standaard kenmerken

SPARK TRIXX 3-UP

·	
Intelligent Throttle Control (iTC) (alleen 900 HO ACE)
· Gesloten koelcircuit (CLCS)
·	
Romp van kras- en stootbestendig lichtgewicht Polytec materiaal
·	
Handgrepen met palmsteun

Speels en klaat voor treksport
Motor

Rotax 900 HO ACE

SPARK-romp

Licht en gemakkelijk te bedienen

Ruimte voor
3 personen

Orange Crush
en Chili Pepper
Jalapeno
en Pear

Alle kenmerken van de SPARK TRIXX 2-UP, plus
· Extra stabiliteit met platformuitbreiding
· Langer zadel met plaats voor 2 volwassenen + 1 kind
· Geschikt voor het slepen van een wakeboard*

*Tijdens treksport moet een derde persoon aanwezig zijn als spotter.
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Innovatieve technologie
Ergolock
Ongeëvenaarde controle, vaareigenschappen en comfort
Dankzij het smalle, race-geïnspireerde zadel en de diepe kniesteunen
kunt u uw benen gebruiken voor meer controle, raakt uw bovenlichaam
minder snel vermoeid en voelt u zich één met de machine.

Variabel Trimsysteem
Trimmed to perfection
Met het Variabel Trimsysteem (VTS) vindt u gemakkelijk de ideale
trim voor elke situatie. Met de komst van het geavanceerde Launchcontrolsysteem wordt het VTS automatisch aangepast uitgaande van uw
actuele snelheid en wordt uw boot onmiddellijk tot planeren gebracht.

iBR
Het eerste en meest intuïtieve waterremsysteem in de markt
Het exclusieve iBR (Intelligent Brake and Reverse) systeem van Sea-Doo is
door de US Coast Guard bekroond voor het verbeteren van de vaarveiligheid
sinds 2009 en is er nu in zijn derde generatie. Hiermee kunt u 48 meter*
eerder stoppen dan een waterscooter zonder remsysteem. Met beide
handen aan het stuur kunnen berijders nu in de standen vooruit, neutraal
en achteruit stabiel en moeiteloos manoeuvreren bij lage snelheden.
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*Op basis van interne tests van BRP.

Gesloten koelcircuit
Efficiënte, compacte betrouwbaarheid
Eveneens exclusief voor Sea-Doo is het gesloten koelcircuit (CLCS), dat van
koelvloeistof gebruik maakt om de motor op de ideale bedrijfstemperatuur te houden.
Deze technologie, die uniek is in deze klasse, voorkomt dat er corrosief zout
water of schadelijk vuil de motor binnendringt en zorgt zo voor een betere
betrouwbaarheid en meer gemoedsrust. CLCS, dat als dure upgrade op traditionele
binnenboordmotoren wordt aangeboden, is standaard op alle Sea-Doo modellen.

Polytec
Kras- en stootbestendig lichtgewicht materiaal
Dit innovatieve en robuuste materiaal reduceert het gewicht van de
waterscooter in het belang van topprestaties en brandstofzuinigheid,
en om ook door kleinere auto's te kunnen worden getrokken. Bovendien
is de gekleurde rand beter dan glasvezel bestand tegen krassen.

iTC
Met Intelligent Throttle Control kunnen
verschillende vaarmodi worden ingesteld
ECO-MODUS: Dit exclusieve Sea-Doo detail zorgt voor 46% meer brandstofrendement
door automatisch de meest zuinige vermogensafgifte te kiezen.
CRUISE-MODUS: Instellen en vergeten. Dankzij deze activiteitsspecifieke
modus kunt u uw vaarsnelheid aanpassen voor kruisen, trekken,
varen in een zone met een snelheidsbeperking en meer.
SPORT-MODUS: De modus met de beste respons, waarmee
u topprestaties uit uw waterscooter haalt.
SKI-MODUS: Altijd het perfecte trektouw. Als berijder beschikt u over
vijf verschillende acceleratieprofielen voor een perfecte start en het
aanhouden van een constante snelheid, zodat boarders zich optimaal
op het perfectioneren van hun moves kunnen concentreren.
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Motoren
Rotax-motoren, met hun ongeëvenaard hoge prestaties, superieure brandstofzuinigheid en beproefde betrouwbaarheid, blijven de standaard
in de markt bepalen. Voor uw gemoedsrust beschikt elk model over het unieke gesloten koelcircuit (CLCS) dat voorkomt dat corrosief
zout water of vuil de motor binnendringt. En als bekroning, alle ACE supercharged motoren zijn onderhoudsvrij‡.

ROTAX 1630 ACE

ROTAX 1500 HO ACE

ROTAX 1503 NA

Deze adrenalineverhogende 300 pk2 motor beschikt

Uitgerust met Advanced Combustion Efficiency (ACE)

De krachtigste Rotax-motor met natuurlijke aanzuiging

over de beste pk/gewichtsverhouding op de markt3. De

technologie en geoptimaliseerd voor normale benzine; de

op een Sea-Doo biedt directe acceleratie voor direct

Advanced Combustion Efficiency (ACE) technologie, met

230-pk supercharged 1500 HO ACE motor maakt gebruik

vaarplezier. Deze motor is meer dan 10 jaar getest en

compressor en externe intercooler, biedt hoge efficiëntie

van componenten van ons topmodel ROTAX 1630 ACE voor

heeft zijn ongelofelijke betrouwbaarheid en zuinigheid

en verbluffende acceleratie. De adrenalineverhogende

hoge prestaties en dito kwaliteit, met een acceleratie

onomstotelijk bewezen.

RXT-X gaat bijvoorbeeld binnen 4,75 seconden van

van 0-96 km/uur4 in slechts 5,2 seconden en superieure

0 tot maar liefst 100 km/uur.1

brandstofzuinigheid.

ROTAX 1503

ROTAX 900 HO ACE

ROTAX 900 ACE

Deze motor blijft de standaard voor betrouwbaarheid,

De compactste en lichtste motor die momenteel op de

De zuinigste, meest compacte en lichtste motor op de

prestaties en brandstofzuinigheid, levert beproefd

markt is. De Rotax 900 HO ACE beschikt over directe

markt op dit moment. De Rotax 900 ACE beschikt over

vermogen, heeft een laag totaalgewicht en vergt

acceleratie, indrukwekkende brandstofzuinigheid en een

een geweldige pk/gewichtsverhouding en heeft een

slechts eenvoudig onderhoud.

uitstekende pk/gewichtsverhouding, met een topsnelheid

topsnelheid van 66 km/uur.6

2

van bijna 80 km/uur .
5

XPS-oliën zijn ontwikkeld voor de beste prestaties en een lange levensduur.
Dit zijn de enige oliën ontwikkeld en getest door BRP-motortechnici op hun
compatibiliteit met de unieke behoeften van onze Rotax-motoren.

Inspecteer de compressor elke 200 uur als het vaartuig wordt gebruikt onder zware omstandigheden zoals varen op zee, continu varen met volgas, etc. 1 Op basis van interne tests van BRP van de 2018 RXT-X 300 onder optimale omstandigheden.
Vermogenswaarde in metrische paardenkracht, gerealiseerd onder optimale testomstandigheden. 3 Op basis van motorvermogen openbaar gemaakt aan EPA in kW (RXT-X 300) en informatie op de website van de fabrikant op het moment van publicatie.
4
Op basis van interne tests van BRP van de 2017 GTR-X 230 onder optimale omstandigheden. 5 Op basis van interne tests van BRP met de 2016 SPARK 900 HO ACE 1+1. 6 Op basis van interne tests van BRP met de 2016 SPARK 900 ACE 1+1.
‡
2
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Rompen
NInnovatieve rompontwerpen voor elke vaarstijl.

ST3-ROMP

Stabiel ne voorspelbaar

Of u nu met hoge snelheid woelig zeewater bedwingt, zit te

T3-ROMP

Prestaties en nauwkeurigheid

Klaar voor de start, af! Een diepe V-vormige romp - de

chillen of vissen in een baai of simpelweg van langszij opstapt,

favoriet van onze Sea-Doo X-Team racers - zorgt voor

de bredere romp biedt de beste stabiliteit in deze klasse

ongeëvenaarde controle en precisie in de scherpste bochten

dankzij een laag zwaartepunt en een verbeterd ontwerp.

en weergaloze vaareigenschappen. (Alleen RXP-X 300)

GTI-ROMP

Robuust en wendbaar

SPARK-ROMP

Licht en gemakkelijk te bedienen

Deze klassieke, responsieve romp is nu vervaardigd van zowel

Licht van gewicht, en volop vaarplezier. De vlakkere

glasvezel als Polytec, voor een lager gewicht en grotere sterkte

V-vormige romp maakt varen op rustig water en bij kleine

om ook in variabele omstandigheden fijn te kunnen varen.

golfslag plezierig en gemakkelijk. En varen in ruigere
omstandigheden wordt hierdoor nog spannender.

33

Accessoires en kleding

Beleef de Sea-Doo
lifestyle op en
naast het water

Snel. Gemakkelijk. Veilig.
Ontdek een game changer. Het laadsysteem achter met-LinQ-snelbevestiging,
standaard op ons nieuwste Sea-Doo platform, kan nu aan alle overige modellen
worden toegevoegd*. Hiermee kunt u bagage of een skipaal in slechts
enkele seconden en zonder gereedschap bevestigen. Zo krijgt u nu nog meer
mogelijkheden met uw waterscooter. Wanneer u immers meer kunt meenemen,

Sea‑Doo’s innovatieve kleding en accessoires zijn de perfecte manier om uw

meer kunt spelen, verder kunt varen en eten en drinken koud en vers kunt

Sea-Doo lifestyle op en naast het water te beleven. Ontdek diverse Sea-Doo

houden, beleeft u meer dan gewoon plezier op het water, u gaat op avontuur.

LinQ accessoires die u in staat stellen de bekende grenzen te passeren.
Vraag alle informatie aan uw dealer.
*Behalve op SPARK 2-up. De extra LinQ-basisinstallatiekit is vereist om LinQ-accessoires
(behalve de LinQ-skipaal) bij modellen zonder de betreffende uitrusting te installeren.

LinQ-skipaal
Deze hoge skipaal, met
ingebouwde handgrepen
voor de spotter, houdt het
koord uit het water, voor
eindeloze watersportpret.

LinQ-brandstofcaddy
De brandstofcaddy is
gemakkelijk in het gebruik
en heeft een inhoud van
15 liter; de LinQ-tassen
kunnen er bovenop
worden gestapeld.
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NIEUW

LinQ-sporttas

Deze halfharde toptas
met een robuuste bodem
en een inhoud van 16 liter
kan afzonderlijk worden
gebruikt of bovenop de
LinQ-btandstofcaddy
worden gestapeld.

LinQ-tas
(niet afgebeeld)
Deze halfharde
uitvouwbare tas
kan bovenop de
brandstofcaddy worden
gestapeld en biedt 21 liter
opbergruimte, genoeg om
op avontuur te gaan.

NIEUW

LinQ-box

Een robuuste en duurzame opbergbox
met een inhoud van 19 liter die
makkelijk te bevestigen is. Met een
waterbestendige en vergrendelbare
kap hoeft u zich geen zorgen te
maken over uw opgeborgen spullen.

NIEUW

LinQ-koelbox van 51 L

Deze grote koelbox, standaard op de
FISH PRO, kan aan elk model worden
gekoppeld dat met het in de fabriek
gemonteerde LinQ-systeem is uitgerust.
Visserijgerelateerde kenmerken zoals een
opbergvak, deksel met werkoppervlak,
snelbevestigingssysteem voor vishendels*
en sleepvisuitsparingen maken dit tot
een multifunctioneel accessoire.

NIEUW Draagbaar
BRP-audiosysteem voor
SPARK-modellen

Luister in, op of naast het
water naar muziek met dit
volledig onderdompelbare en
afneembare audiosysteem.
Het systeem beschikt over twee
25 luidsprekers en Bluetoothconnectiviteit in combinatie met
een oplaadbare lithiumbatterij
en een bedieningspaneel voor
een eenvoudige bediening op de
waterscooter en van op afstand.
Kan worden geïnstalleerd op alle
SPARK-modellen vanaf 2014.

LinQ-koelbox van 16 L
Stevige, duurzame en weersbestendige
koelbox die als tafel tussen de zadels kan
fungeren voor een picknick op het water.

*Hengelhouders apart verkrijgbaar.

Sea-Doo reddingsvesten
Sea-Doo heeft reddingsvesten voor
elke vaarstijl. Kies uit drie categorieën
reddingsvesten passend bij uw
behoeften. Van licht en veelzijdig
nylon tot comfortabel neopreen, of
de beste combinatie: Ecoprene.

Sea-Doo trailers

Sea-Doo hoezen

Sea-Doo trailers maken op- en
afladen bijzonder gemakkelijk.
Zachte ontwerpelementen die
de gebruiker en het vaartuig
beschermen, zonder scherpe hoeken
die de buiten- of onderkant van het
vaartuig kunnen beschadigen.

Speciaal ontworpen hoezen die
perfect op uw Sea-Doo passen.
De hoezen beschikken tevens over
handige openingen met ritssluiting
voor eenvoudige toegang tot de
bergruimte en brandstoftank
wanneer uw Sea-Doo is afgedekt.
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Sportvisserij

Prestaties

SPECIFICATIES

NIEUW FISH PRO 155

Rotax-motor

Specificaties en afmetingen

Leverbare kleur(en)

Romp

Zwart / Octane Blue

GTR 230

RXP-X 300

Zwart / Octane Blue

Neon Yellow / Lava Grey
Eclipse Black / Lava Red

3

3

3

2

Draagvermogen

272 kg

272 kg

272 kg

182 kg

Brandstoftankinhoud

70 L

60 L

60 L

60 L

Totaal - 153,5 L
Handschoenenvak - 2,5 L
Bergruimte vóór - 100 L
Visserskoelbox - 51 L

Totaal - 102,5 L
Handschoenenvak - 2,5 L
Bergruimte vóór - 100 L

Totaal - 116,6 L
Handschoenenvak - 6,6 L
Bergruimte vóór - 110 L

Totaal - 116,4 L
Handschoenenvak - 6,4 L
Bergruimte vóór - 110 L

Lengte

373,4 cm

345,1 cm

336,8 cm

331,6 cm

Breedte

125,5 cm

125,5 cm

123,1 cm

115 cm

Opbergruimte

Drooggewicht

389 kg

365 kg

376 kg

367 kg

384 kg

Rotax-motor

1503 NA

1500 HO ACE

1630 ACE

1500 HO ACE

1630 ACE

87 octaan

87 octaan

91 octaan

87 octaan

91 octaan

Elektronisch iBR

Elektronisch iBR

Brandstoftype
Rem-, neutraalen achteruitvaarsysteem
Motorkoeling

Type
Materiaal
Displaytype

Meters

RXT-X 300
Neon Yellow / Lava Grey
Eclipse Black / Lava Red

Aantal personen

Uitlaatsysteem

Hoofdfuncties
iTC (Intelligent
Throttle Control)systeem - Modus
Zadel
Trim tabs
Variabel trimsysteem
(VTS)
Opstapkenmerken

Elektronisch iBR

Elektronisch iBR

Gesloten koelsysteem

Gesloten koelsysteem

Gesloten koelsysteem

Gesloten koelsysteem

Geluidsreductiesysteem D-Sea-Bel

Geluidsreductiesysteem D-Sea-Bel

Geluidsreductiesysteem D-Sea-Bel

Geluidsreductiesysteem D-Sea-Bel

GTI

T3

ST3

ST3

ST3

Glasvezel

Glasvezel

Glasvezel

Glasvezel

Digitale display (7,6” breed)

Digitale display (7,6” breed)

Multifunctionele display

Digitale display (7,6” breed)

Snelheidsmeter, toerenteller, klok,
VTS-weergave, watertemperatuur,
Draaiurenweergave

Snelheidsmeter, toerenteller, klok,
VTS-weergave, snelheidsstatistieken (RXT-X 300),
Draaiurenweergave

Snelheidsmeter, toerenteller, klok,
VTS-weergave, bedrijfstijdweergave

Snelheidsmeter, toerenteller, klok,
VTS-weergave, snelheidsstatistieken,
bedrijfstijdweergave

Sport-modus, ECO-modus,
Lagesnelheidsmodus / sleepvismodus,
Snelheidsbegrenzer

Sport-modus, ECO-modus, lagesnelheidsmodus, snelheidsbegrenzer

Sport-modus, ECO-modus

Sport-modus, ECO-modus,
lagesnelheidsmodus, snelheidsbegrenzer

Toerzadel

Ergolock-zadel met X-logo

Ergolock-visserszadel

Ergolock

Ergolock-zadel met X-logo

Inbegrepen
High-Performance

Inbegrepen
High-Performance

Inbegrepen

High-Performance met Launch-control

High-Performance

High-Performance met Launch-control
Ladder (accessoire)

Ladder

Ladder (accessoire)

Ladder (accessoire)

Sleepoog voor waterskiën

Sleepoog voor waterskiën

Sleephaak

Sleephaak

RF D.E.S.S. Sleutel

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

BRP-audiosysteem

BRP Audio-Premium (accessoire)

BRP Audio-Premium (accessoire)

Groothoekspiegels

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Handgrepen met
palmsteun

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

Besturing

Verstelbaar

Verstelbaar

Verstelbare X-stuurkolom

Vast

Racestuur met verstelbare stuurverhoger

Drijvers

Standaard

Standaard

X-Sponsons

Standaard

Verstelbaar

LinQ-systeem

Inbegrepen

Accessoire

Accessoire

BASIS

X

Trekkenmerken

Opties

Wit / Night Green

RXT 230

Pakket

VISSERIJ

Inbegrepen
BASIS

X

Touring

Treksport

SPECIFICATIES

GTX 155

Rotax-motor

Specificaties en afmetingen

Leverbare kleur(en)

Romp

Beach Blue Metallic / Lava Grey

WAKE PRO 230

Liquid Grey Metallic / Equestrian Brown

Teal Blue Metallic / Lava Red

3

3

3

Draagvermogen

272 kg

272 kg

272 kg

60 L

60 L

60 L

Totaal - 102,5 L
Handschoenenvak - 2,5 L
Bergruimte vóór - 100 L

Totaal - 102,5 L
Handschoenenvak - 2,5 L
Bergruimte vóór - 100 L

Totaal - 102,5 L
Handschoenenvak - 2,5 L
Bergruimte vóór - 100 L

Lengte

345,1 cm

345,1 cm

345,1 cm

Breedte

125,5 cm

125,5 cm

125,5 cm (zonder rek)

Brandstoftankinhoud
Opbergruimte

Drooggewicht

348 kg

365 kg

385 kg

370 kg

Rotax-motor

1503 NA

1500 HO ACE

1630 ACE

1500 HO ACE

Brandstoftype

87 octaan

91 octaan

87 octaan

Rem, neutraal
en achteruitvaarsysteem

Elektronisch iBR

Elektronisch iBR

Elektronisch iBR

Motorkoeling

Gesloten koelsysteem

Gesloten koelsysteem

Gesloten koelsysteem

Geluidsreductiesysteem D-Sea-Bel

Geluidsreductiesysteem D-Sea-Bel

Geluidsreductiesysteem D-Sea-Bel

ST3

ST3

ST3

Glasvezel

Glasvezel

Glasvezel

Digitale display (7,6” breed)

Digitale display (7,6” breed)

Digitale display (7,6” breed)

Snelheidsmeter, toerenteller, klok, VTS-weergave, snelheidsstatistieken

Snelheidsmeter, toerenteller, klok,
VTS-weergave, watertemperatuur,
Dieptemeter, draaiurenweergave

Snelheidsmeter, toerenteller, klok,
VTS-weergave, actueel en gemiddeld
brandstofverbruik (WAKE 155), watertemperatuur
(WAKE PRO 230), draaiurenweergave

Sport-modus, ECO-modus, lage-snelheidsmodus, snelheidsbegrenzer

Sport-modus, ECO-modus,
lage-snelheidsmodus, snelheidsbegrenzer

Sport-modus, ECO-modus, lage-snelheidsmodus,
snelheidsbegrenzer, ski-modus

Ergolock met getrapt ontwerp

Ergolock met getrapt ontwerp

Ergolock

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

High-Performance

High-Performance

High-Performance

Type
Materiaal
Displaytype
Hoofdfuncties
iTC (Intelligent
Throttle Control)systeem - Modus
Zadel
Trim tabs
Variabel trimsysteem
(VTS)
Opstapkenmerken
Trekkenmerken

Opties

GTX Limited 300

Aantal personen

Uitlaatsysteem

Meters

GTX 230

Ladder

Ladder

Ladder

Sleepoog voor waterskiën

Sleepoog voor waterskiën

Sleepoog voor waterskiën

Inbegrepen

Inbegrepen

RF D.E.S.S. Sleutel
BRP-audiosysteem

BRP Audio-Premium (accessoire)

BRP Audio-Premium

BRP Audio-Premium

BRP Audio-Premium (accessoire)

Groothoekspiegels

Inbegrepen

Inbegrepen

Handgrepen met
palmsteun

Inbegrepen

Inbegrepen

Besturing

Verstelbaar

Verstelbaar

Drijvers

Standaard

Standaard

LinQ-systeem

Inbegrepen

Inbegrepen

Inbegrepen

BASIS

BEPERKT

WAKE

Pakket

Verstelbaar

Opties

Meters

Romp

Rotax-motor

Specificaties en afmetingen

Recreatie

GTI 90

Leverbare kleur(en)

Opbergruimte

Rem, neutraal en
achteruitvaarsysteem
Brandstoftype

Uitlaatsysteem
Motorkoeling

Type

Displaytype
Materiaal

Hoofdfuncties

iTC (Intelligent
Throttle Control)systeem - Modus

Zadel

Opstapkenmerken

SPECIFICATIES

Pakket
Wit / Krypton Green

Brandstoftankinhoud

Variabel
trimsysteem (VTS)

Ladder (accessoire)

GTI SE 155

Beach Blue Metallic / Lava Grey

87 octaan
87 octaan

Elektronisch iBR
Elektronisch iBR

Ladder

Trekkenmerken
Sleephaak
Sleephaak
Sleephaak
Sleephaak

RF D.E.S.S. Sleutel
Inbegrepen
Inbegrepen
Accessoire
Accessoire

Draagbaar BRP-audiosysteem (accessoire)
Draagbaar BRP-audiosysteem (accessoire)

Groothoekspiegels
Inbegrepen
Inbegrepen
Accessoire
Accessoire

Handgrepen met
palmsteun
Inbegrepen
Inbegrepen
Inclusief
Inbegrepen

BRP-audiosysteem

SPARK 2-Up
900 ACE
SPARK 2-Up
900 HO ACE

Licorice/Mango
Vanilla/Blueberry
Licorice/Mango
Vanilla/Blueberry
Pineapple/Candy Blue

Aantal personen
3
3
2
2
3

Draagvermogen
272 kg
272 kg
160 kg
160 kg
205 kg

60 L
60 L
30 L
30 L

Totaal - 116,6 L
Handschoenenvak - 6,6 L
Bergruimte vóór - 110 L
Totaal - 116,6 L
Handschoenenvak - 6,6 L
Bergruimte vóór - 110 L
Handschoenenvak - 1,6 L
Bergruimte vóór - 27 L (accessoire)
Handschoenenvak - 1,6 L
Bergruimte vóór - 27 L (accessoire)

Lengte
336,8 cm
336,8 cm

Breedte
123,1 cm
123,1 cm

279 cm
279 cm
iBR voegt 11 cm toe

Drooggewicht
291 kg
326 kg
359 kg
184 kg
184 kg
iBR voegt 6 kg toe

Rotax-motor
900 HO ACE
1503
1503 NA
900 ACE
900 HO ACE

87 octaan

Set handbediende
achteruit (accessoire)
Elektronisch iBR

Polytec
Glasvezel
Polytec
Polytec

Digitaal compact
Digitaal compact
Compact
Compact

Snelheidsmeter, toerenteller, klok,
VTS-weergave, actueel en gemiddeld
brandstofverbruik, draaiurenweergave
Snelheidsmeter, toerenteller, klok,
VTS-weergave, actueel en gemiddeld
brandstofverbruik, draaiurenweergave
Snelheidsmeter, toerenteller, draaiurenweergave
Snelheidsmeter, toerenteller, VTS-weergave,
draaiurenweergave

Sportmodus
ECO-modus
Sportmodus
ECO-modus

Standaardzadel
Toerzadel
Sportmodus

Standaard

SPARK TRIXX 2-Up

118 cm

SPARK TRIXX 3-Up

Orange Crush / Chili Pepper
Jalapeno / Pear

279 cm
118 cm
305 cm

192 kg
900 HO ACE
199 kg

87 octaan

Elektronisch iBR

Gesloten koelsysteem
Gesloten koelsysteem
Gesloten koelsysteem
Gesloten koelsysteem

Geluidsreductiesysteem D-Sea-Bel
Geluidsreductiesysteem D-Sea-Bel
Geluidsreductiesysteem D-Sea-Bel
Geluidsreductiesysteem D-Sea-Bel

GTI
GTI
SPARK
SPARK

Sportmodus

Trim tabs

High-Performance

Smal zadel
Smal zadel

Opstaptrede (accessoire)
Opstaptrede (accessoire)

Vast
Vast
Vast
Optionele stuurverhoger

Drijvers
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard

LinQ-systeem
Accessoire
Accessoire

BASIS
SE
TRIXX
Accessoire

Bescherm uw waterscooter met het B.E.S.T. Protection Plan; het beste dat er is! Vraag uw erkend Sea-Doo dealer om meer informatie. Met ons lidmaatschap van
deze belangrijke marktgroepen erkennen en ondersteunen wij hun inspanningen om de verantwoordelijkheid voor het stimuleren van de groei van onze sport te delen.
Sea‑Doo waterscooterbestuurders weten dat verantwoordelijk en veilig varen altijd leuker is.

©2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ™, ® en het BRP-logo zijn handelsmerken van BRP of zijn dochtermaatschappijen. De producten worden in de Verenigde Staten gedistribueerd door BRP US Inc. †GTX is een
geregistreerd handelsmerk van Castrol Limited dat onder licentie wordt gebruikt. ‡ Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk dat eigendom is van de Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van dergelijke merken door BRP gebeurt onder licentie. ◊Garmin en ECHOMAP
zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of dochterondernemingen. BRP behoudt zich het recht voor om op enig moment specificaties, prijzen, ontwerpen, opties, modellen of uitrusting zonder enige verplichting stop te zetten of te wijzigen. De prestaties van
de vaartuigen kunnen variëren afhankelijk van, onder andere, algemene omstandigheden, omgevingstemperatuur, hoogte, bekwaamheid en gewicht van berijder/passagiers. Tests van concurrerende modellen uitgevoerd onder identieke omstandigheden.
Vermogen gemeten onder optimale testomstandigheden. Sommige getoonde modellen kunnen optionele accessoires bevatten. In sommige afbeeldingen in deze brochure ziet u professionele bestuurders en wakeboarders die manoeuvres uitvoeren onder
ideale en/of beheerste omstandigheden. Probeer deze of andere riskante manoeuvres niet uit, als ze uw vaar- of wakeboardcapaciteiten of uw begrip van en respect voor het vermogen van uw waterscooter te boven gaan. Raadpleeg steeds uw lokale
waterscooterdealer wanneer u een waterscooter kiest voor uw specifieke behoeften en lees nauwkeurig de gebruikershandleiding, de instructievideo en de op de waterscooter aangebrachte labels en volg deze strikt op. Vaar altijd op een verantwoorde en veilige
manier. U kunt ernstige verwondingen oplopen als u waarschuwingen negeert, de instructies niet opvolgt of waterscooters en aanverwante producten op een verkeerde manier gebruikt. Gebruik uw gezond verstand en wees hoffelijk. Houd u aan de plaatselijke
wetten en voorschriften. Respecteer de rechten van andere watersporters en/of omstanders en blijf op een veilige afstand. Draag steeds aangepaste beschermende kleding, inclusief een goedgekeurd reddingsvest, in overeenstemming met het weer, de
vaaromstandigheden, de leeftijd en vaardigheden van de passagiers, enz. Bestuur uw waterscooter niet onder invloed van drugs of alcohol. Neem de geldende plaatselijke wetten en voorschriften altijd in acht.

Besturing
NIEUW GTI 130
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Vissen pas op!
De volledig nieuwe FISH PRO
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