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Vítáme Vás do světa Sea-Doo.
Hned kousek od pobřeží na Vás čeká nový život – takový, který přináší nekonečné vzrušení,
dobrodružství a svobodu. Tady se na vše díváme trochu jinak, a to samé čeká Vás. Nezáleží na
tom, zda bydlíte v Praze, Brně nebo malé vesničce; svět Sea-Doo je tu pro Vás. Prostě jen vyjeďte
a poznávejte pobřežní skalní kresby, surfujte na nekonečné vlně, vyjeďte si s přáteli chytat ryby
nebo dokonce i Mahi Mahi. Pokud se jedná o cokoli, spojené s velkou nádherou řek
a moří, vždy si to užijete lépe při jízdě na vodním skútru Sea-Doo.
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Stát se majitelem skútru Sea-Doo je jen první krok. Pokud ale chcete skutečně prožívat to nejlepší ze světa Sea-Doo,
řiďte jej s respektem k vodním plochám a k jiným plavidlům. Jen tak si všichni budeme moci užívat svět i v budoucích
letech. Navštivte stránky seadooresponsiblerider.com a naučte se, jak se stát zodpovědným jezdcem.

Další generace skútrů Sea-Doo

Stabilita je základ

Navrženo pro život
na moři

Stabilita za klidu i za plné rychlosti – vždy stabilní.
Naše nejstabilnější platforma všech dob se stala standardem pro rozbouřenou hladinu. Takže ať již zaparkujete svůj skútr v zátoce, rybaříte nebo plnou
rychlostí táhnete lyžaře, jsou tyto modely Sea-Doo vždy stabilní a sebejisté.
To platí i tehdy, jste-li na palubě tři nebo pokud někdo zrovna nastupuje.

Nejnovější modely Sea-Doo jsou konstruovány tak, aby více vyhovovaly
Vašemu způsobu jízdy. Mají více úložného prostoru, vynikající stabilitu,
snadný přístup do schránek a audio, které se dokáže skutečně rozezpívat.
Protáhněte si nohy, zamiřte na rozbouřené moře, vezměte si s sebou větší
zásoby a přehrajte si své oblíbené skladby hlasitěji – vždyť je to Váš
Sea-Doo svět.

Nově překonstruovaný trup a nižší těžiště přispívají ke zlepšení stability při
vysokých i nízkých rychlostech, při velkých i malých vlnách.
Trup je o 2,5cm (1“) širší, což zlepšuje stabilitu za klidu nebo při
nastupování.

Platí pro modely Sea-Doo RXT, GTX, WAKE PRO a nový model FISH PRO.

Místo, kde si můžete udělat pohodlí

Konfigurovatelné, pohodlné, přelomové.
S pohodlným modulárním sedlem 3-Up a velkou koupací plošinou je
u nejnovějších modelů odpočinek na skútru stejně zábavný, jako jízda.
Modulární odnímatelné sedlo je konfigurovatelné pro odpočinek, opalování
nebo pro piknikové posezení.
Velká a plochá koupací plošina poslouží pro zábavu nebo posezení s přáteli.

4

Zvuk? Vyzkoušejte to!
Integrovaný. Bluetooth. Vodotěsný.
Jezděte na rytmus svých vlastních bubnů s prémiovým audiosystémem
BRP. Dotekem prstu můžete ovládat první továrně instalovaný a skutečně
vodotěsný audio systém s Bluetooth ‡
Dva výkonné 50-ti wattové reproduktory pro čistý poslech během jízdy.

Hudba hraje i po vypnutí motoru.*
Ovladač dálkového ovládání umístěný na levém reproduktoru dovoluje
rychle a snadno měnit skladby a ovládat hlasitost.
Nyní můžete hudbu z nového přenosného audio systému BRP poslouchat
i při jízdě na modelu SPARK.
* Až po dobu jedné hodiny.

Chytře řešené úložné prostory
Prostorné. Přístupné. Funkční.
Všechno Vaše vybavení je nyní na dosah ruky. Jako první nabízíme schránku
na přídi s přímým přístupem po jednoduchém zvednutí řidítek. Není potřeba
si stoupat. S pomocí bezpečného systému Quick-Attach LinQ™ je k dispozici
přídavné úložné místo na zádi.
Exkluzivní systém LinQ umožňuje rychle a snadno upevnit přídavnou
palivovou nádrž, tašku, chladničku a další příslušenství. A nyní je možné jej
přidat i na všechny ostatní platformy.
Velký úložný prostor na přídi je plně přístupný z polohy v sedě.
Schránka na drobnosti obsahuje vodotěsnou a otřesuvzdornou schránku na mobilní
telefon s USB dobíječkou.*
* USB dobíječka se dodává jako příslušenství. Standardně se dodává u modelu GTX Limited.
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Rybářské

Naše nejnovější
návnada
Představujeme zcela nový model FISH PRO
Po léta si příznivci dobrodružného sportovního rybaření dovybavovali své vodní skútry Sea-Doo
pro cesty za všemi typy rybaření, od hlubokých vod a otevřeného oceánu až po mělké zátoky.
Nyní Sea-Doo přichází s prvním a jediným vodním skútrem postaveným speciálně pro rybaření,
aby ještě více lidí mohlo zažít toto vzrušující nové dobrodružství.
Jako první v odvětví, představuje model FISH PRO kombinaci vzrušení a všestrannosti v jednom
kompletním balíčku. Chytrá řešení s intuitivními prvky Vám umožní prozkoumat všechny rybářské
lokality, dostat se blíže k cíli a zažít rybaření jako nikdy předtím.
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Rybářské

FISH PRO

NOVÉ

3

Rybaření z nové perspektivy

1
11

Motor

4

5

2

12

Rotax 1503 NA
®

ST 3 trup

7
8

Stabilní a předvídatelný

Kapacita
3 jezdci

9

6

Bílá a noční zelená
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Vlastnosti
1

Rybářská chladnička LinQ
Odolná 51l chladnička speciálně navržená pro
rybaření s zapuštěným pracovním povrchem,
čtyři inovativní tyčové držáky, trollingové drážky,
úložné místo pro naviják a návnadu a systém
zavírání na rychlouzávěry.
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Přední úložný prostor s přímým přístupem
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Praktický organizér je ideální pro uložení věcí,
ke kterým potřebujete rychlý přístup, jako
jsou láhve s vodou, opalovací krém nebo malá
krabička na návnady.
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Rybářská lavicová sedačka
Navržená pro snadné přemístění z místa řidiče na
místo pro pasažéry, kde se dá rybařit. Sedačka
je optimalizovaná pro boční sezení s lepší boční
stabilitou, v kombinaci se šikmými opěrkami pro
nohy.

Trollingový režim
Režim plavby nízkou rychlostí usnadňuje trolling.
Nastavte si požadovanou rychlost v jedné z devíti
přednastavených poloh.
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Nastupovací schůdek
Nastupování z vody s pomocí sklopného
schůdku nebylo nikdy snadnější.
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Rozšířená zadní plošina

Navigace a echolot Garmin
Vyhledávač ryb Garmin ECHOMAP Plus 62cv s
15cm obrazovkou a transduktorem zabudovaným
v trupu.
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Větší zadní plošina poskytuje více místa pro
nastupování a rybaření a současně zajišťuje
lepší stabilitu v klidu nebo při přenášení ryb.
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Upevňovací body LinQ
Dvě sady upevňovacích bodů pro rybářskou
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Stupačky se šikmou nášlapnou plochou
Tyto stupačky poskytují lepší komfort
a stabilitu při rybaření na rozbouřené
hladině.

chladničku a další příslušenství LinQ, jako
je např. malá chladnička na Váš oběd nebo
přídavná palivová nádrž pro delší plavby.
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ST3 HullTM - Trup
Ideální trup pro rybaření byl navržen pro
jistou odezvu při jízdě a nepřekonatelnou
stabilitu v klidu.
Vodotěsná schránka na telefon
Otřesuvzdorné úložné místo pro mobilní
telefon chrání Váš telefon během jízdy
a současně ho udržuje plně nabitý s
pomocí USB výstupu (prodává se jako
příslušenství).

Palivová nádrž 70l
Palivová nádrž je větší o celých 10l, takže
Vám poskytuje ještě více času, který
můžete strávit na vodě při celodenním
rybářském dobrodružství.
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Sportovní

Výkon jako
opravdový
mořský koník
Posuňte hranice toho, co děláte, kam jdete a jak rychle se tam můžete dostat s našimi vysoce
výkonnými modely. Trup ST3 kombinovaný s inovativním systémem ERGOLOCK™ u modelů RXT
maximalizuje kontrolu za všech podmínek a posunuje laťku
ve výkonnosti na rozbouřené hladině.
K tomu patří vzrušení z nesmlouvavé akcelerace, rychlost 100 km/h je tu už za 4,75 sekundy*.
S dostupnými prvky, jako je audiosystém s Bluetooth a exkluzivní rychloupínací systém LinQ
pro upevnění nákladu. Dělají z těchto modelů společníky pro zábavu ke všemu, co se na vodě
rozhodnete dělat. Naskočte a vyrazte!
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Sportovní

RXT 230

RXT-X 300

RXP-X 300

Nepřekonatelná stabilita a hodnota

Ultimativní výkonný skútr pro otevřené moře

Ultimativní závodní skútr

Motor

Motor

Motor

Rotax 1500 HO ACETM

ST 3 trup

Kapacita

Stabilní a předvídatelný 3 jezdci

černá a oktanová
modrá

Rotax 1630 ACE

ST 3 trup

Stabilní a předvídatelný

Kapacita
3 jezdci

neónová žlutá a
lávová šedá

neónová žlutá
a lávová šedá

· Modulární ergonomické úzké závodní sedlo

·	
Akcelerace 0-100km/h za 4,75 sekundy *

·	Polohovatelná řídítka
·	
Exkluzivní rychloupínací záďový systém pro upevnění nákladu (LinQ)
·	
Přední úložný prostor s přímým přístupem a vodotěsné pouzdro na telefon
·	
Audiosystém s Bluetooth (volitelný)
·	
Tempomat

·	
Kontrola rozjezdu s automatickým trimováním pro optimální

akceleraci
·	
Šikmé a prodloužené stupačky
·	
Sponsony typu „X“ inspirované závodními stroji pro stabilizaci
trupu
·	
Barevné provedení, grafika, design a přístroje „X“
·	
Nové prémiové barevné provedení pro rok 2019: eclipse černá
a lávová červená.

GTI trup

Ovladatelný a mrštný

Kapacita
2 jezdci

Standardní výbava, plus:
·	
Akcelerace 0-100km/h za 4,88 sekundy*
·	
Systém Ergolock: úzké závodní sedlo a šikmé stupačky
·	
Závodní a polohovatelné řídítka
·	
Barevné provedení, grafika, design a přístroje „X“
·	
Nové prémiové barevné provedení pro rok 2019: eclipse černá

a lávová červená.
·	
Trimovací klapky

Dostupný výkon a jízdní vlastnosti
Rotax 1500 HO ACE

Kontrola + přesnost

eclipse černá a lávová
červená

Výbava jako RXT 230, plus:

Motor

T 3TM trup

eclipse černá a lávová
červená

Standardní výbava, plus:

GTR 230

Rotax 1630 ACE

Kapacita
3 jezdci

černá a oktanová
modrá

Standardní výbava u sportovních modelů
Standardní výbava, plus:

·	
Inteligentní systém brždění a reverzace (iBR®)

·	
Vysoce výkonný systém variabilního trimování (VTS™)

·	
Chladicí systém s uzavřeným okruhem (CLCS)

·	
Zabezpečovací systém výtrhové pojistky (D.E.S.S.™)

·	
Inteligentní řízení plynu (iTC™)s režimem Sport

· Výtrhová pojistka pro začátečníky iControl®

· Úložný prostor 117l

* Akcelerace na základě interního testování BRP za optimálních podmínek.
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Luxusní

Život je
o rovnováze
Stylové a pohodlné skútry Sea-Doo série GTX jsou špičkové cestovní modely, které
umožňují dosažení odlehlých destinací s pohodlím a stylem. Pohodlí se zde nabízí ve
formě ergonomické, konfigurovatelné sedačky, velké koupací plošiny a zlepšené stability,
díky které můžete strávit hodiny při odpočinku na palubě.
Styl přichází ve formě klasických barev, výkonného audio systému s Bluetooth a nejširšího
sortimentu výbavy.
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Luxusní

GTX 155 / 230

GTX LIMITED 300

Luxusní hodnota a ovládání – vždy stylově

Standard pro cestovní výkon

Motor

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

ST 3 trup

Stabilní a předvídatelný

Kapacita

Motor

3 jezdci

ST3 trup

Rotax 1630 ACE

Stabilní a předvídatelný

Kapacita
3 jezdci

tekutá šedá a hnědá
kůže

plážová modrá metalíza
a lávová šedá

Standardní výbava, plus:

Standardní výbava, plus:

· Úložný prostor 102l

· Organizér v úložném prostoru a vodotěsná taška

· Audio systém s Bluetooth - volitelné příslušenství

· Audio systém s Bluetooth a USB portem

· Vysoce výkonný systém variabilního trimování (VTS)

· Sada bezpečnostního vybavení
· Krycí plachta - persenik
·	
Další funkce na přístrojích: čas / dojezd, ukazatel nadmořské výšky
· Matový design koupací plošiny s motivem kartáčovaného dřeva

Standardní výbava
·	
Modulární stupňovitě řešené sedlo Ergolock

· Inteligentní brždění a reverzace (iBR)

· Přední úložný prostor s přímým přístupem

· Chladicí systém s uzavřeným okruhem (CLCS)

· Nastupovací schůdek

a vodotěsná schránka na telefon
· Exkluzivní rychloupínací zadní systém upínání
příslušenství (LinQ)

· Inteligentní řízení plynu se 2 jízdními režimy:

· Zabezpečovací systém výtrhové pojistky (D.E.S.S.™)

SPORT a ECO®

· Polohovatelná řídítka

· Výtrhová pojistka pro začátečníky iControl®

· Režim tempomatu a režim pomalé jízdy
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Wake

Udělejte si vlnu
na vodě
Vezměte svůj wakeboard, skate, lyže nebo cokoli, s čím můžete vyrazit na vodu. Díky
exkluzivním prvkům zaměřeným na vlečení, jako je režim vodního lyžování, tažný
sloupek a držák na wakeboard, neexistuje žádný jiný vodní skútr, za kterým by jste
se chtěli nechat táhnout raději. Model WAKE PRO je vybaven novou plošinou, což mu
zajišťuje bezkonkurenčně nejstabilnější jízdu. Dále poskytuje více místa pro přípravu
a snadné nastupování.
Výkonný audio systém s Bluetooth a výkonem 100W (volitelné příslušenství) Vám
zpříjemní chvíle strávené na vodě.
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Wake

WAKE PRO 230
Stabilita, výkon a hudba pro profesionální tažení
Motor

Rotax 1500 HO ACE

ST 3 trup

Stabilní a předvídatelný

Standardní výbava, plus:
Kapacita
3 jezdci

· Exkluzivní rychloupínací systém pro upevnění nákladu LinQ a tažný sloupek
· Přední úložný prostor s přímým přístupem a vodotěsná schránka na telefon

mořská modrá metalíza a
lávová červená

· Audio systém s Bluetooth (volitelný)
· Modulární sedlo Ergolock
· Polohovatelná řídítka
· Vysoce výkonný systém variabilního trimování (VTS)

Standardní výbava
·	
3-polohový zasouvací tažný sloupek

·	
Nastupovací schůdek

·	
Chladicí systém s uzavřeným okruhem (CLCS)

·	
Demontovatelný držák wakeboardu

·	
Režim tempomatu a režim pomalé jízdy

·	
Zabezpečovací systém výtrhové pojistky (D.E.S.S.™)

·	
Inteligentní řízení plynu (iTC) s režimem pro vodní lyžování

·	
Inteligentní brždění a reverzace (iBR)

· Výtrhová pojistka pro začátečníky iControl®
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Rekreační

Maximální zábava,
maximální hodnota
Za své peníze si na vodě můžete dovolit více, než se kdy považovalo za možné.
Zábavné a mrštné ovládání. Dostatek místa pro tři. Více úložného prostoru.
Téměř o 30% nižší spotřeba paliva*, než u konkurence v této kategorii.
Perfektní pro vše, od krátkých výletů okolo jezera po celý den zábavy s rodinou.

* Na základě interního testování BRP na modelu GTI 2017 za optimálních podmínek.
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Rekreační

GTI 90 / 130

GTI SE 155

Styl, stabilita a maximum zábavy

Více výbavy a pohodlí pro dny s rodinou

Motor

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

GTI trup

Ovladatelný a mrštný

Kapacita

Motor

3 jezdci

GTI trup

Rotax 1503 NA

Ovladatelný a mrštný

Kapacita
3 jezdci

plážová modrá metalíza
a lávová šedá

bílá a kryptonová
zelená

Standardní výbava, plus:

Standardní výbava, plus:

· Trup vyrobený z materiálu Polytec, který je lehký a odolný proti poškrábání a nárazu

· Cestovní sedlo
· Nastupovací žebříček
· Systém variabilního trimování (VTS)
· Trup ze sklolaminátu
· Dodatečné funkce na přístrojích: spotřeba paliva, hodiny

Standardní výbava
· Inteligentní řízení plynu se 2 jízdními režimy: SPORT a ECO®

·	
Inteligentní brždění a reverzace (iBR)

·	
Zabezpečovací systém výtrhové pojistky (D.E.S.S.™)

·	
117 l úložného prostoru

·	
Chladicí systém s uzavřeným okruhem (CLCS)

· Výtrhová pojistka pro začátečníky iControl®

·	
rukojeti s opěrkou dlaně

·	
Širokoúhlá zrcátka
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SPARK / SPARK TRIXX

Plave jako
motýl, štípe
jako medúza
Objevte nejvíce dostupný, hravý, kompaktní, úsporný a lehký vodní skútr v odvětví.
Snadno se řídí a dá se tahat za malým autem. Model SPARK je navržen tak, aby Vám
poskytl maximum zábavy pro celé léto na vodě.
Jedinečný model SPARK TRIXX™ usnadňuje trikové ježdění a je s ním taková zábava, že
budete chtít, aby den nikdy neskončil.
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SPARK / SPARK TRIXX

SPARK 2-UP

SPARK TRIXX 2-UP

Jedinečná zábava

Hravý trikový skútr

Motor

Rotax 900 ACE
Rotax 900 HO ACE

SPARK trup

Kapacita

Lehký a snadno ovladatelný 2 jezdci

lékořice a mango
vanilka a borůvky

Motor

Rotax 900 HO ACE

Přenosný audio systém BRP
Vezměte si svoji oblíbenou hudbu s sebou

SPARK trup

Kapacita

Lehký a snadno ovladatelný 2 jezdci

oranžová drť a čili
paprička

na vodu, s kompletně oddělitelným
vodotěsným audiosystémem s Bluetooth.

jalapeno a hruška

ananas a bonbónová
modrá
(pouze 900 HO ACE)

Standardní výbava, plus:

Standardní výbava, plus:

·	
Inteligentní brždění a reverzace
(iBR) (pouze 900 HO ACE)
·	Režim SPORT
(pouze 900 HO ACE)

· Inteligentní brždění a reverzace (iBR)
· NOVÝ přenosný audio systém BRP (volitelný)
·	
Řidítka s nastavitelným zdvihem pro zlepšení síly jezdce
·	
Klínové stupačky pro více stability v různých jízdních pozicích
·	
Systém variabilního trimování (VTS) s rozšířeným rozsahem

a rychlými přednastavitelnými polohami
· Čerpadlo dnové vody

pro personalizaci Vašeho SPARKu.

Standardní výbava

SPARK TRIXX 3-UP

·	
Inteligentní řízení plynu (iTC) (pouze 900 HO ACE)

Trikový skútr připravený táhnout

· Trup vyrobený z materiálu Polytec, odolný proti

poškrábání a nárazu
·	
Řidítka s opěrkou dlaně

Motor

Rotax 900 HO ACE

K dispozici je více než 35 grafických sad
„Attitude“ a spousta dalšího příslušenství

· Režim SPORT

· Chladicí systém s uzavřeným okruhem (CLCS)

Záplava barev

SPARK trup

Light + Easy to Handle

Kapacita
3 jezdci

oranžová drť a čili
paprička
jalapeno a hruška

Prvky jako SPARK TRIXX 2-UP, plus:
· Lepší stabilita díky prodloužené plošině
· Delší sedlo pro 2 dospělé a 1 dítě
· Schopnosti pro vlečení při vodních sportech*

* Praktikování vodních sportů vyžaduje přítomnost třetí osoby jako pozorovatele.
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Inovativní technologie
Ergolock
Nepřekonatelné ovládání, manévrovatelnost a komfort
Úzké sedlo inspirované závodními stroji s hlubokými kapsami pro kolena
Vám dovolí zapřít nohy a docílit lepší kontroly nad skútrem. Přitom
se omezuje námaha horní části těla a lépe cítíte spojení se strojem.

Systém variabilního trimování
Perfektní vytrimování
Systém variabilního trimování (VTS) Vám dovolí snadno najít ideální
trimování pro každou situaci. Spolu s pokročilým systémem řízení rozjezdu
se trimování automaticky nastavuje v závislosti na aktuální rychlosti jízdy
a skútr se okamžitě dostává do skluzu.

iBR
První systém brždění na vodě s intuitivním ovládáním
Tento systém v roce 2009 ocenila Pobřežní stráž USA za zlepšení bezpečnosti.
Nyní je na trhu již třetí generace systému iBR (inteligentní brždění a reverzace) pro vodní skútry Sea-Doo, která dovoluje zastavit až o 48m* dříve, než
vodní skútr, který nepoužívá brždění. V nízkých rychlostech dovoluje pohodlné a bezpečné manévrování s přepínáním vpřed, neutrál a zpět s oběma
rukama na řidítkách.
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* Na základě interního testování BRP.

Chladicí systém s uzavřeným okruhem
Účinný, kompaktní a spolehlivý
Další unikátní řešení používané na skútrech Sea-Doo, chladicí systém s
uzavřeným okruhem (CLCS) využívá kapalinu, která udržuje motor za chodu
na ideální teplotě. Na rozdíl od konkurence tato technologie nedovoluje
pronikání korozívní slané vody a nečistot do motoru, což přispívá ke zlepšení
spolehlivosti, životnosti a bezproblémovému provozu. Systém SLSC se nyní
dodává standardně na všech modelech Sea-Doo, i když se jinak prodává jako
drahé dodatečně vylepšení tradičních vestavěných lodních motorů.

Polytec
Lehký materiál odolný proti poškrábání a nárazu
Tento inovativní a robustní materiál snižuje hmotnost vodního skútru pro
dosažení špičkových výkonů a účinnosti a usnadňuje vlečení skútru za malým
autem. Probarvený plast je navíc odolnější proti poškrábání, než sklolaminát.

iTC
Inteligentní řízení plynu se přizpůsobí různým jízdním režimům
Režim ECO: Tento exkluzivní prvek výbavy skútrů Sea-Doo zlepšuje spotřebu
paliva až o 46% tím, že automaticky určuje nejekonomičtější dávkování
paliva dle výkonu motoru.
Režim TEMPOMAT: Nastavte jej a přestaňte na něj myslet. Tento režim Vám
dovolí nastavit si cestovní rychlost, rychlost pro tažení lyžaře, rychlost pro
plavbu v zónách se zákazem tvoření vlny a mnoho dalšího.
Režim SPORT: Tento režim s nejrychlejší odezvou Vám umožní dostat ze
svého skútru maximální výkon.
Režim pro vodní lyžování: Táhněte vždy perfektně. Pět různých akceleračních profilů usnadňuje řidiči dosáhnout hladkého rozjezdu a udržovat
konstantní tempo a zvýšit předvídatelnost jízdy, takže jezdci se mohou
soustředit na triky.
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Motory
Svoji nepřekonatelnou výkonností, vynikající spotřebou paliva a prokazatelnou spolehlivostí nastavují motory Rotax i nadále laťku konkurenci.
Všechny modely jsou vybaveny unikátním uzavřeným chladicím okruhem (CLCS), který nedovolí korozívní slané vodě a nečistotám pronikat do motoru.
Navíc – všechny přeplňované motory ACE jsou bezúdržbové‡.

ROTAX 1630 ACE

ROTAX 1500 HO ACE

ROTAX 1503 NA

Tento vzrušující 300-koňový2 motor se může

Tento motor je vybaven technologií ACE (Advanced

Nejvýkonnější atmosférický motor Rotax pro vodní

pochlubit nejlepším poměrem výkonu k hmotnosti3

Combustion Efficiency – pokročilé efektivní spalování)

skútry Sea-Doo nabízí okamžitou akceleraci pro

v odvětví. Technologie ACE (Advanced Combustion

a je optimalizovaný na obyčejný benzín. Tento

ještě lepší zábavu. Tento motor byl testován více,

Efficiency – pokročilé efektivní spalování) s

přeplňovaný motor disponuje výkonem 230 HP2

než desetiletí, a osvědčil neuvěřitelnou spolehlivost

přeplňováním a mezichladičem stlačeného

a využívá komponenty ze špičkové řady motorů

a ekonomii provozu.

vzduchu poskytuje vysokou účinnou a udivující

ROTAX 1630 ACE, díky kterým poskytuje maximální

akceleraci. S vodním skútrem RXT-X dosahuje

výkon, s akcelerací z 0 na 96 km/h4 jen za 5,2 s,

zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhých 4,75 s.

to vše při výborné spotřebě paliva.

ROTAX 1503

ROTAX 900 HO ACE

ROTAX 900 ACE

Tento motor je nadále standardem spolehlivosti,

Jedná se o nejkompaktnější a nejlehčí motor,

Jedná se o nejúspornější, nejkompaktnější a

výkonnosti a nízké spotřeby paliva s osvědčeným

který je dnes na trhu. Rotax 900 HO ACE poskytuje

nejlehčí motor, který je dnes na trhu. Motor Rotax

výkonem, nízkou celkovou hmotností a snadnou

bleskovou akceleraci, pozoruhodně nízkou spotřebu

900 ACE má vynikající poměr výkonu k hmotnosti s

údržbou.

paliva a vynikající poměr výkonu k hmotnosti.

maximální rychlostí 66 km/h (41 MPH)6.

1

Přitom dosahuje maximální rychlosti téměř 80
km/h (50 MPH)5.

Oleje XPS jsou vyvinuté pro maximální výkonnost a dlouhou životnost. Jedná se o
jediné oleje, které byly vyvinuty a testovány přímo inženýry BRP, kteří mají na starosti
pohonné ústrojí, tak, aby vyhověly unikátním požadavkům našich motorů Rotax.

Turbodmychadlo kontrolujte každých 200 hodin, pokud se vodní skútr používá za podmínek intenzivního provozu, jako je jízda po otevřeném moři, trvalý provoz na plný plyn, atd.
Na základě interního testování BRP se skútrem 2018 RXT-X 300 za optimálních podmínek.
2
Hodnoty výkonu v koňských silách byly dosaženy za optimálních testovacích podmínek.
3
Na základě výkonu motoru oznámeného EPA v kW (RXT-X 300) a informace na stránkách výrobce ke dni vydání.
4
Na základě interního testování BRP se skútrem 2017 GTR-X 230 za optimálních podmínek.
5
Na základě interního testování BRP se skútrem 2016 SPARK 900 HO ACE 1+1.
6
32 Na základě interního testování BRP se skútrem 2016 SPARK 900 ACE 1+1.
‡
1

Trupy
Inovativní design trupu pro každý jízdní styl.

ST 3 TRUP

Stabilní a předvídatelný

Ať již ve vysoké rychlosti křižujete rozbouřené vody otevřeného

T 3 TRUP

Výkonnost a přesnost

Připravit, pozor, teď! Trup se tvaru hlubokého „V“ je oblíbený

moře nebo si vychutnáváte klid zátoky při rybaření nebo jen

mezi závodníky našeho týmu Sea-Doo X-Team. Dovolu-

nastupujete ze strany, širší trup nabízí nejlepší stabilitu mezi

je nepřekonatelné ovládání a přesnost pro ostré projíždění

konkurenty díky nižšímu těžišti a vylepšenému designu.

zatáček a ovladatelnost, která nemá soupeře.

(Pouze pro

skútr RXP-X 300 HP.)

GTI TRUP

Ovladatelný a mrštný

SPARK TRUP

Lehký a snadno ovladatelný

Tento klasický trup s dobrou odezvou a s tvarem mírného

Lehký co do hmotnosti, ale nadupaný zábavou. Trup s plošším

„V“ se nyní vyrábí jak ze skelného laminátu, tak i z materiálu

tvarem „V“ dělá z ježdění zábavu především na klidnější vodě

Polytec, se kterým se dosahuje nižší hmotnosti a zvýšené

a malých vlnkách. A protínání větších vln je díky němu o to

pevnosti. To dává příjemnou jízdu za různorodých podmínek

více vzrušující.

vodní hladiny.

33

Příslušenství a oblečení

Žijte životem Sea-Doo
na vodě i na břehu
Inovativní jezdecké vybavení a příslušenství Sea-Doo představují výborný
způsob, jak přenést Vás Sea-Doo život z vody na břeh. Objevujte různé
příslušenství Sea-Doo LinQ, které Vám dovolí překročit obvyklá omezení.
Další podrobnosti zjistíte u svého místního dealera.

Rychle. Snadno. Bezpečně.
Objevte doplněk, který mění zažitá pravidla. Rychloupínací záďový systém
pro upevnění nákladu LinQ je standardem na našich nových platformách
Sea-Doo a nyní je ho možné doplnit i na všechny ostatní modely*. Bezpečně
upevní náklad nebo vlečný sloupek během několika sekund a bez použití
nářadí. Tím mění zažité zvyklosti ohledně toho, co je možné s vodním skútrem
dělat. Nyní si můžete zabalit více, hrát déle, vyjet dále a mít s sebou jídlo a
pití vychlazené a čerstvé. Nejedete na projížďku, vyrážíte za dobrodružstvím.

* Mimo modely SPARK 2-UP. Pro montáž vybavení LinQ (mimo vlečného sloupku LinQ)
na nevybavené modely je nutná přídavná základní sada pro instalaci LinQ.

Vlečný sloupek LinQ
Tento vysoký sloupek pro
vodní sporty se zabudovanými
držadly pro pozorovatele drží
vlečné lano nad hladinou vody.

Přídavná palivová
nádrž LinQ
Tato nádrž se snadným
naléváním pojme
15l paliva, se kterým
můžete prozkoumat
více. Tašky LinQ se dají
upevnit na nádrž, takže
můžete i více uvézt.
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NOVÉ

Sportovní taška
LinQ

Tato polopevná taška s
pevným dnem o objemu
16l se může používat
buď samostatně nebo
je možné ji upevnit na
přídavnou palivovou
nádrž LinQ.

Taška LinQ
(bez vyobrazení)
Tato polopevná
rozšiřitelná taška
pojme 21l a je možné ji
upevnit na přídavnou
palivovou nádrž LinQ.
Lze do ní uložit vše
potřebné pro Vaše další
dobrodružství.

NOVÉ

LinQ Box

Pevná a odolná schránka o objemu
19l, kterou lze snadno upevnit. Má
pevné a zamykatelné víko, takže se
nebudete muset bát o věci, které
jsou uvnitř.

NOVÉ

Chladnička LinQ 51l

Tuto velkou chladničku, která je
standardem u modelů FISH PRO, lze
spojit s jakýmkoli dalším modelem s
továrně instalovaným systémem LinQ.
Má vychytávky pro rybaření, jako
jsou úložné kapsy, víko s pracovním
povrchem, rychloupínací systém držáků
prutu* a trollingové drážky, které z ní
dělají víceúčelové příslušenství.

Přenosný audiosystém
BRP pro modely SPARK

NOVÉ

Poslouchejte svoji hudbu ve vodě,
na vodě i mimo vodu s tímto plně
voděodolným a odnímatelným
audio systémem. Je vybaven
dvěma reproduktory 25W,
Bluetooth konektivitou, dobíjecí
lithiovou baterií a ovládáním pro
snadné nastavení na vodním
skútru i na břehu. Je možné jej
instalovat na všechny modely
SPARK od roku 2014.

Chladnička LinQ 16l
Pevná, odolná a voděvzdorná
chladnička funguje jako stolek mezi
rekonfigurovaným sedlem pro pikniky
na vodě.

* Držáky prutů se prodávají zvlášť.

Plovací vesty Sea-Doo
Bez ohledu na Váš jízdní styl Vás
Sea-Doo oblékne. Vyberte si ze
třech kategorií plovacích vest
podle Vašich potřeb. Od lehké a
všestranné nylonové vesty přes
pohodlnou neoprenovou až po vestu
ze špičkového materiálu Ecoprene.

Přívěsy CBS

Krycí plachty Sea-Doo

S přívěsy CBS je naložení a
vyložení vodního skútru hotové
během lusknutí prsty. Měkký
design, který chrání uživatele i
plavidlo, bez ostrých hran, které
mohou rozříznout kůži nebo
poškrábat dno skútru.

Krycí plachty Sea-Doo jsou řešené
a vyrobené pro každý centimetr
Vašeho vodního skútru a padnou
mu jako rukavice. Mají otvory na
zip pro úložná místa a palivovou
nádrž, ke kterým se tak snadno
dostanete, i když je vodní skútr
zakrytý plachtou.
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Rybářské

Sportovní

SPECIFIKACE

NOVÉ

Nosnosti a rozměry

Dostupné barvy
Počet jezdců
Nosnost
Obsah paliva

Motor Rotax
Trup

RXT-X 300

GTR 230

RXP-X 300

černá / oktanová modrá

neonově žlutá / láva šedá
půlnoční černá / láva červená

černá / oktanová modrá

neonově žlutá / láva šedá
půlnoční černá / láva červená

3

3

3

2

272 kg

272 kg

272 kg

182 kg

70 L

60 L

60 L

60 L

celkem 102,5 L
schránka na drobnosti 2,5 L
přední úložný prostor 100 L

celkem 116,6 L
schránka na drobnosti 6,6 L
přední úložný prostor 110 L

Délka

373.4 cm

345.1 cm

336.8 cm

331.6 cm

Šířka

125.5 cm

125.5 cm

123.1 cm

122.7 cm

Obsah úložných
prostor

Motor Rotax
Typ paliva
Systém brždění, neutrálu a reverzace

celkem 116.4 L
schránka na drobnosti 6.4 L
přední úložný prostor 110 L

389 kg

365 kg

376 kg

367 kg

384 kg

1503 NA

1500 HO ACE

1630 ACE

1500 HO ACE

1630 ACE

87 oktanů

87 oktanů

91 oktanů

87 oktanů

91 oktanů

elektronická iBR

elektronická iBR

elektronická iBR

elektronická iBR

Chlazení motoru

uzavřený okruh chlazení

uzavřený okruh chlazení

uzavřený okruh chlazení

uzavřený okruh chlazení

Výfukový systém

systém omezení hluku D-Sea-Bel

systém omezení hluku D-Sea-Bel

systém omezení hluku D-Sea-Bel

Typ

T3

sklolaminát

sklolaminát

sklolaminát

digitální displej 7,6“

digitální displej 7,6“

multifunkční displej

digitální displej 7,6“

Hlaví funkce

rychloměr, otáčkoměr, hodiny, displej VTS,
teplota vody, počítadlo motohodin

rychloměr, otáčkoměr, hodiny, displej VTS,
statistky rychlosti (RXT-X 300),
počítadlo motohodin

rychloměr, otáčkoměr, hodiny,
displej VTS, počítadlo motohodin

rychloměr, otáčkoměr, hodiny,
displej VTS, statistky rychlosti,
počítadlo motohodin

iTC (systém
inteligentního řízení
plynu) - režimy

rychloměr, otáčkoměr, hodiny, displej VTS,
teplota vody, počítadlo motohodin

režimy SPORT, ECO, pomalé plavby, omezovač rychlosti

režimy SPORT, ECO

režimy SPORT, ECO, pomalé plavby,
omezovač rychlosti

cestovní sedlo

Ergolock s logem X

-

ano

vysoce výkonný

vysoce výkonný s řízením rozjezdu

Material

Sedadlo
Trimovací klapky

ST3

systém omezení hluku D-Sea-Bel

GTI

Typ přístrojů

Přístroje

bílá / noční zelená

RXT 230

celkem 153,5 L
schránka na drobnosti 2,5 L
přední úložný prostor 100 L
rybářská chladnička 51 L

Suchá hmotnost

ST3

ST3

sklolaminát

Ergolock s rybářskou lavicí

Ergolock

Ergolock s logem X

ano

ano

Systém VTS
(variabilní trimování)

vysoce výkonný

Prvky pro nastupování

nastupovací schůdek

nastupovací schůdek (příslušenství)

nastupovací schůdek (příslušenství)

nastupovací schůdek (příslušenství)

ski pylon (volitelný)

ski pylon (volitelný)

vlečné oko pro lyžování

vlečné oko pro lyžování
ano

Prvky pro vlečení

Výbava

FISH PRO 155

Klíč RF D.E.S.S.

vysoce výkonný s řízením rozjezdu

vysoce výkonný

ano

ano

ano

BRP Audio-Premium (volitelný)

BRP Audio-Premium (volitelný)

-

-

Širokoúhlá zrcátka

ano

ano

ano

ano

Opěrky dlaní

ano

ano

ano

ano

pevné

závodní řidítka
s nastavitelným zdvihem

Audiosystém BRP

Řízení

polohovací

polohovací

Sponsony

standardní

standardní

Systém LinQ
Balíček

ano
FISHING

polohovací X-řízení
sponsony X
ano

BASE

X

standardní

nastavitelné

příslušenství

příslušenství

BASE

X

Luxusní

Wake

SPECIFIKACE

GTX 155

Nosnosti a rozměry

Dostupné barvy

Nosnost
Obsah paliva

Přístroje

WAKE PRO 230

tekutá šedá metalíza /hnědá kůže

mořská modrá metalíza / lávová červená

3

3

3

272 kg

272 kg

celkem - 102.5 L
schránka na drobnosti - 2.5 L
přední úložný prostor - 100 L

60 L

60 L

celkem 102,5 L
schránka na drobnosti 2,5 L
přední úložný prostor 100 L

celkem 102,5 L
schránka na drobnosti 2,5 L
přední úložný prostor 100 L

Délka

345.1 cm

345.1 cm

345.1 cm

Šířka

125.5 cm

125.5 cm

125.5 cm (bez držáku wakeboardu)

348 kg

365 kg

385 kg

370 kg

1503 NA

1500 HO ACE

1630 ACE

1500 HO ACE

87 oktanů

91 oktanů

87 oktanů

elektronická iBR

elektronická iBR

elektronická iBR

Chlazení motoru

uzavřený okruh chlazení

uzavřený okruh chlazení

uzavřený okruh chlazení

Výfukový systém

systém omezení hluku D-Sea-Bel

systém omezení hluku D-Sea-Bel

systém omezení hluku D-Sea-Bel

ST3

ST3

ST3

sklolaminát

sklolaminát

sklolaminát

digitální displej 7,6“

digitální displej 7,6“

digitální displej 7,6“

rychloměr, otáčkoměr, hodiny, displej VTS, počítadlo motohodin

rychloměr, otáčkoměr, hodiny, displej VTS, teplota
vody, hloubkoměr, počítadlo motohodin

rychloměr, otáčkoměr, hodiny, displej VTS, spotřeba
paliva okamžitá a průměrná, počítadlo motohodin,
teplota vody

režimy SPORT, ECO, pomalé plavby, omezovač rychlosti

režimy SPORT, ECO, pomalé plavby,
omezovač rychlosti

režimy SPORT, ECO, pomalé plavby, omezovač rychlosti, 5x režim pro lyžování

Ergolock se stupňovitým designem

Ergolock se stupňovitým designem

Ergolock

ano

ano

ano

Systém VTS
(variabilní trimování)

vysoce výkonný

vysoce výkonný

vysoce výkonný

Prvky pro nastupování

nastupovací schůdek

nastupovací schůdek

nastupovací schůdek

ski pylon (volitelný)

ski pylon (volitelný)

ski pylon

Typ paliva
Systém brždění, neutrálu a reverzace

Typ
Material
Typ přístrojů
Hlaví funkce
iTC (systém
inteligentního řízení
plynu) - režimy
Sedadlo
Trimovací klapky

Prvky pro vlečení

Výbava

GTX Limited 300

272 kg
60 L

Obsah úložných
prostor

Motor Rotax

Motor Rotax

plážová modrá metalíza / lávová šedá

Počet jezdců

Suchá hmotnost

Trup

GTX 230

Klíč RF D.E.S.S.
Audiosystém BRP

ano
BRP Audio-Premium (volitelný)

BRP Audio-Premium (volitelný)

ano

ano

BRP Audio-Premium

BRP Audio-Premium (volitelný)

Širokoúhlá zrcátka

ano

ano

ano

Opěrky dlaní

ano

ano

ano

polohovací

polohovací

polohovací
standard

Řízení
Sponsony

standard

standard

Systém LinQ

ano

ano

ano

Balíček

BASE

LIMITED

WAKE

SPECIFIKACE
GTI 90

Nosnosti a rozměry

Dostupné barvy

Motor Rotax
Trup
Přístroje

GTI 130

GTI SE 155

SPARK 2-Up
900 ACE

SPARK 2-Up
900 HO ACE

lékořice / mango
vanilka / borůvka

lékořice / mango
vanilka / borůvka
ananas / bonbónová modrá

SPARK TRIXX 2-Up

SPARK TRIXX 3-Up

oranžová drť / chilli paprička
jalopeňo / hruška

bílá / kryptonová zelená

plážová modrá metalíza / lávová šedá

3

3

2

2

272 kg

272 kg

160 kg

160 kg

60 L

60 L

30 L

30 L

celkem 116,5 L
schránka na drobnosti 6,6 L
přední úložný prostor 110 L

celkem 116,5 L
schránka na drobnosti 6,6 L
přední úložný prostor 110 L

schránka na drobnosti 1,6 L
přední úložný prostor 27 L (příslušenství)

schránka na drobnosti 1,6 L
přední úložný prostor 27 L (příslušenství)

Délka

336.8 cm

336.8 cm

Šířka

123.1 cm

123.1 cm

Počet jezdců
Nosnost
Obsah paliva
Obsah úložných
prostor

Suchá hmotnost
Motor Rotax
Typ paliva
Systém brždění,
neutrálu a reverzace

291 kg

326 kg

900 HO ACE

1503

87 oktanů
elektronická iBR

1503 NA

900 ACE

87 oktanů

192 kg

900 HO ACE

199 kg
900 HO ACE

87 oktanů
manuální reversní sada
(příslušenství)

305 cm
118 cm

184 kg
iBR přidá +6 kg

184 kg

205 kg

279 cm

118 cm

359 kg

elektronická iBR

279 cm
iBR přidá +11 cm

279 cm

3

87 oktanů
elektronická iBR

elektronická iBR

Chlazení motoru

uzavřený okruh chlazení

uzavřený okruh chlazení

uzavřený okruh chlazení

uzavřený okruh chlazení

Výfukový systém

systém omezení hluku D-Sea-Bel

systém omezení hluku D-Sea-Bel

systém omezení hluku D-Sea-Bel

systém omezení hluku D-Sea-Bel

Typ přístrojů
Materiál

GTI

GTI

SPARK

SPARK

Polytec

Fiberglass

Polytec

Polytec

digitální

digitální

rychloměr, otáčkoměr, počítadlo motohodin

rychloměr, otáčkoměr, displej VTS,
počítadlo motohodin

Typ přístrojů

digitální kompaktní

digitální kompaktní

Hlaví funkce

rychloměr, otáčkoměr, hodiny, displej
VTS, spotřeba paliva okamžitá a
průměrná, počítadlo motohodin

rychloměr, otáčkoměr, hodiny, displej
VTS, spotřeba paliva okamžitá a
průměrná, počítadlo motohodin

režimy SPORT, ECO

režimy SPORT, ECO

iTC (systém inteligentního řízení
plynu) - režimy
Sedadlo

-

režim Sport

režim Sport

standardní sedlo

cestovní sedlo

sedlo „slim“

sedlo „slim”

Trimovací klapky

-

-

-

-

Systém VTS (variabilní trimování)

-

standard

-

vysoce výkonný

nastupovací schůdek (příslušenství)

nastupovací schůdek

nastupovací schůdek (příslušenství)

nastupovací schůdek (příslušenství)

vlečné oko pro lyžování

vlečné oko pro lyžování

vlečné oko pro lyžování

vlečné oko pro lyžování

ano

ano

příslušenství

příslušenství

-

-

přenosný audiosystém BRP (příslušenství)

přenosný audiosystém BRP (příslušenství)

Širokoúhlá zrcátka

ano

ano

příslušenství

příslušenství

Opěrky dlaní

ano

ano

ano

ano

pevné

pevné

pevné

polohovací

Prvky pro nastupování
Prvky pro vlečení

Výbava

NOVÉ

Klíč RF D.E.S.S.
Audiosystém BRP

Řízení
Sponsony
Systém LinQ
Balíček

standard

standard

příslušenství

příslušenství

-

SE

standard

standard
příslušenství

-

příslušenství

TRIXX

Chraňte svůj vodní skútr pomocí ochrany B.E.S.T. Navštivte autorizovaného dealera Sea-Doo, kde se dozvíte podrobnosti. Jakožto členové této důležité odvětvové asociace
uznáváme a podporujeme její snahu o sdílení odpovědnosti při propagaci nárůstu našeho sportu. Jezdci vodních skútrů Sea-Doo vědí, že zodpovědné a bezpečné ježdění
vždy přináší více zábavy.

SPARK / SPARK TRIXX

©2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Všechna práva vyhrazena. ™, ® a logo BRP jsou obchodní značky BRP a jejích dceřinných společností. Produkty distribuuje v USA společnost BRP US Inc. †GTX je registrovaná obchodní značka společnosti
Castrol Limited používaná na základě licence. ‡Bluetooth je registrovaná obchodní značka společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto obchodních značek ze strany BRP je na základě licence. ◊Garmin a ECHOMAP jsou registrované obchodní značky
společnosti Garmin Ltd. nebo jejích poboček. BRP si vyhrazuje právo kdykoli přerušit nebo změnit specifikace, ceny, design, vlastnosti, modely či vybavení bez jakýchkoli závazků. Výkonnost vodního skútru se může lišit v závislosti mj. na všeobecných podmínkách,
okolní teplotě a nadmořské výšce, řidičských schopnostech a hmotnosti jezdce a pasažérů. Testování konkurenčních modelů bylo prováděno za identických podmínek. Hodnoty výkonnosti byly dosaženy za optimálních testovacích podmínek. Vyobrazení některých
modelů může ukazovat volitelné příslušenství. Některé obrázky použité v této brožuře zobrazují profesionální jezdce a wakeboardisty, kteří provádějí manévry za ideálních a/nebo kontrolovaných podmínek. Nezkoušejte provádět tyto ani žádné jiné riskantní
manévry, pokud jsou mimo Vaše jezdecké schopnosti jakož i porozumění a respekt k výkonnosti Vašeho vodního skútru. Vždy konzultujte s autorizovaným dealerem Sea-Doo svůj výběr vodního skútru pro určité použití a pečlivě si přečtěte a dodržujte Návod
k používání, instruktážní video a štítky umístěné na Vašem vodním skútru. Vždy řiďte zodpovědně a bezpečně. Neuposlechnutí varování, nedodržování pokynů či nesprávné používání vodního skútru a jeho příslušenství může mít na následek vážná zranění.
Používejte zdravý rozum a buďte ohleduplní.Vždy dodržujte příslušné místní zákony a předpisy. Respektujte práva ostatních a udržujte bezpečnou vzdálenost od dalších rekreantů nebo přihlížejících. Vždy používejte vhodný ochranný oděv, včetně schválené
plovací vesty dle okolností, jako je počasí, podmínky plavby a věk a schopnosti pasažérů. Neřiďte vodní skútr pod vlivem drog nebo alkoholu. Vždy dodržujte příslušné zákony a předpisy.

Rekreační

Prozkoumejte
svět
plnýOFdobrodružství
se ALL
všemi
BRP. BRP.COM
EXPLORE
AN ENTIRE
WORLD
ADVENTURE WITH
OF výrobky
OUR BRP PRODUCTS.
BRP.COM

Ryby, třeste se
Zcela nový FISH PRO

P/N: 323195040

