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НОВИНКИ АСОРТИМЕНТУ SEA-DOO 2018 р.

Повністю оновлена платформа Sea-Doo знаменує собою 
кардинальну переоцінку способу життя любителів гідроциклів

Революційний рівень комфорту і зручностей на борту

Кращі  в галузі показники стійкості, функціональні 
характеристики та керованість 



WAKE PRO 230

НОВА ПЛАТФОРМА ПРОПОНУЄТЬСЯ НА МОДЕЛЯХ:

RXT 230

RXT-X 300GTX LIMITED 230/300



Кращі  в галузі показники стійкості, функціональні 
характеристики та керованість 

НОВИНКИ АСОРТИМЕНТУ SEA-DOO 2018 р.

Революційний рівень комфорту і зручностей на борту

Повністю оновлена платформа Sea-Doo знаменує собою кардинальну 
переоцінку способу життя любителів гідроциклів

АУДІОСИСТЕМА BRP: ПРЕМІУМ-КЛАСУ



АУДІОСИСТЕМА BRP: ПРЕМІУМ-КЛАСУ



Підтримка технології 
Bluetooth

2 низькочастотних 
динаміка

Повністю 
водонепроникна 

конструкція

Зручний пульт 
дистанційного 

керування

Потужність 100 ВАТ 
- чистий і гучний 

звук

2 високочастотних 
динаміка

До 1 години роботи після 
вимкнення двигунаАУДІОСИСТЕМА BRP: ПРЕМІУМ-КЛАСУ



АУДІОСИСТЕМА BRP: ПРЕМІУМ-КЛАСУ

WAKE PRO 230

RXT-X 300 RXT 230

GTX LIMITED 230/300

В стандартній комплектації За додатковим замовленням



Кращі  в галузі показники стійкості, функціональні 
характеристики та керованість 

НОВИНКИ АСОРТИМЕНТУ SEA-DOO 2018 р.

Революційний рівень комфорту і зручностей на борту

Повністю оновлена платформа Sea-Doo знаменує собою 
кардинальну переоцінку способу життя любителів гідроциклів

ОРИГІНАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
БАГАЖНОГО ПРОСТОРУАУДІОСИСТЕМА BRP: ПРЕМІУМ-КЛАСУ



ОРИГІНАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БАГАЖНОГО 
ПРОСТОРУ



▪ Нова конструкція: штурвал, приладова панель і 
дзеркало змонтовані єдиним вузлом на кришці 
багажного відділення.

▪ Ємність відділення: 102 літра.
▪ Єдина свого роду конструкція в галузі.

ОРИГІНАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
БАГАЖНОГО ПРОСТОРУ

Переднє багажне відділення з 
можливістю безпосереднього доступу

Переваги

▪ Зручний прямий доступ до речей у відділенні, 
залишаючись у комфортній і стійкій позі в 
положенні сидячи.



ОРИГІНАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
БАГАЖНОГО ПРОСТОРУ

Герметичне 
ущільнення, що 

перешкоджає 
проникненню води

Простий доступ 
до кришки 

паливного бака

Спеціальне 
відділення під 
вогнегасник та 
аварійний набір

Лоток-організатор
(аксесуар)

Гідравлічний 
підйомний важіль



▪ Повністю водонепроникне відділення.
▪ Прокладки з піноматеріалу для захисту від 

ударів.
▪ USB-порт в якості аксесуару (в стандартній 

комплектації на моделях серії Limited).

ОРИГІНАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
БАГАЖНОГО ПРОСТОРУ

Водонепроникний ящик для телефону

Переваги

▪ Слугує для безпечного розміщення та 
зарядки Вашого смартфона.



ОРИГІНАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
БАГАЖНОГО ПРОСТОРУ

Прокладки з 
піноматеріалу
для захисту від 
ударів

Водонепроникне 
ущільнення

Затискачі для 
щільної фіксації 

в закритому 
стані

Додатковий 
багажний 

простір

Прозора кришка



ОРИГІНАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
БАГАЖНОГО ПРОСТОРУ

▪ Система швидкого і надійного кріплення 
допоміжних пристосувань.

▪ Висувні елементи.
▪ Міцна конструкція.

Система швидкого кріплення 
допоміжних пристосувань LinQ

Переваги

▪ Дозволяє швидко і надійно закріплювати 
ексклюзивні аксесуари, щоб мати 
можливість проводити на воді якомога 
більше часу.



ОРИГІНАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
БАГАЖНОГО ПРОСТОРУ
Холодильний ящик

Паливна каністра

Сумка

Входять в асортимент PAC
▪ Дає можливість брати з собою їжу.
▪ Ємність 16 літрів.
▪ Кріпильні елементи виконані з 

корозійностійких матеріалів.

▪ Забезпечує додатковий запас пального для 
поїздок.

▪ Ємність 15 літрів.
▪ Кріпильні елементи виконані з корозійностійких 

матеріалів.

▪ Більше простору для перевезення 
предметів першої необхідності.

▪ Ємність 21 літр.



ОРИГІНАЛЬНА СИСТЕМА LINQ

Висувний пілон для водних лиж LinQ

▪ Швидкість і надійність кріплення.
▪ Простота встановлення.
▪ Входить в стандартну комплектацію моделі

WAKE PRO 230.

Переваги

▪ Легко встановлюється впродовж 30 секунд, 
забезпечуючи більшу універсальність 
гідроцикла, що дозволяє займатися 
воднобуксирними видами спорту, як це 
роблять справжні профі.



ОРИГІНАЛЬНА СИСТЕМА LINQ

Кріплення в 3 точках

Висувна конструкція

Поручні для 
спостерігача

Входить в асортимент PAC



Кращі  в галузі показники стійкості, функціональні 
характеристики та керованість 

НОВИНКИ АСОРТИМЕНТУ SEA-DOO 2018 р.

Революційний рівень комфорту і зручностей на борту

Повністю оновлена платформа Sea-Doo знаменує собою 
кардинальну переоцінку способу життя любителів гідроциклів

АУДИОСИСТЕМА BRP: ПРЕМИУМ-КЛАССА
ОРИГІНАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

БАГАЖНОГО ПРОСТОРУ ЖИТЛОВИЙ ПРОСТІР НА БОРТУАУДІОСИСТЕМА BRP: ПРЕМІУМ-КЛАСУ



ЖИТЛОВИЙ ПРОСТІР НА БОРТУ



ЖИТЛОВИЙ ПРОСТІР НА БОРТУ

Модульне заднє сидіння

▪ Трансформується, дозволяючи Вам 
обирати різні положення для сидіння під 
час відпочинку, зупинивши судно на воді.

▪ Механізм фіксації легко блокується і 
розблоковується.

▪ Повністю знімається для забезпечення 
додаткового простору на палубі.

Преимущества

▪ Ви можете трансформувати гідроцикл, 
скільки душа забажає, розслабляючись і 
відпочиваючи на воді, як ніколи раніше.



ЖИТЛОВИЙ ПРОСТІР НА БОРТУ

▪ Відтепер підніматися на борт набагато простіше.
▪ Загальна площа істотно збільшена.
▪ Корисна площа набагато більша, ніж у моделей 

конкурентів.

Найбільша платформа для стрибків у 
воду

Переваги

▪ Достатньо місця, щоб підготуватися до занять 
водними видами спорту або просто розвалитися 
на кормі і відпочити.

6000 см2



Industry leading stability and control

НОВИНКИ АСОРТИМЕНТУ SEA-DOO 2018 г.

Повністю оновлена платформа Sea-Doo знаменує собою 
кардинальну переоцінку способу життя любителів гідроциклів

Кращі  в галузі показники стійкості, функціональні 
характеристики та керованість

Revolutionary on-board experienceРеволюційний рівень комфорту і зручностей на борту

АУДИОСИСТЕМА BRP: ПРЕМИУМ-КЛАССА
ОРИГІНАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

БАГАЖНОГО ПРОСТОРУ ЖИТЛОВИЙ ПРОСТІР НА БОРТУАУДІОСИСТЕМА BRP: ПРЕМІУМ-КЛАСУ



СТІЙКІСТЬ



Нижчий центр ваги
▪ Підвищення загальної стійкості.
▪ Поліпшення керованості і контролю на неспокійній 

воді.

СТІЙКІСТЬ

Переваги
▪ Абсолютно впевнена їзда в умовах хвилювання, 

на високих швидкостях або з трьома пасажирами 
на борту.

36 мм
73 мм



СТІЙКІСТЬ

Переваги
▪ Відтепер можна без проблем підніматися на 

борт і переміщатися навколо гідроцикла під час 
зупинки або руху на низьких швидкостях.

На 25 мм ширший корпус
▪ Кращі в галузі показники стійкості в стані 

спокою.

RXT-X 2017 RXT-X 2018

122,5 см 125 см



Кращі  в галузі показники стійкості, функціональні 
характеристики та керованість

НОВИНКИ АСОРТИМЕНТУ SEA-DOO 2018 г.

Повністю оновлена платформа Sea-Doo знаменує собою 
кардинальну переоцінку способу життя любителів гідроциклів

Революційний рівень комфорту і зручностей на борту

СТІЙКІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ST3 – корпус глибокої V-подібної форми

▪ Конструкція на основі корпусу T³.
▪ Редани зміненого профілю і зміщені вилиці.
▪ Виготовлений з застосуванням технології 

формування CM-TEC.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переваги

▪ Поліпшення ходових якостей під час їзди в умовах 
хвилювання і в відкритому морі.

▪ Поліпшення керованості на поворотах. Корпус глибокої V-
подібної конструкції

Стійкий | Міцний | Надійний



Переваги
▪ Покращені характеристики розгону з 48 до 92 

км/год.
▪ Гідроцикл легше перевозити на причепі.

Зменшення ваги на 39 кг
▪ Нижчий центр ваги.
▪ Габаритна довжина менша на 73 мм.
▪ Легке сидіння.

RXT-X 2017 RXT-X 2018

48-92 км/год.:

3,0 сек. 2,5 сек.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Кращі  в галузі показники стійкості, функціональні 
характеристики та керованість

НОВИНКИ АСОРТИМЕНТУ SEA-DOO 2018 г.

Повністю оновлена платформа Sea-Doo знаменує собою 
кардинальну переоцінку способу життя любителів гідроциклів

Революційний рівень комфорту і зручностей на борту

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИСТІЙКІСТЬ КЕРОВАНІСТЬ



КЕРОВАНІСТЬ



Система iBR 3-го покоління
▪ Удосконалена конструкція реверсивної 

засувки для поліпшення маневреності.

КЕРОВАНІСТЬ

▪ Точніше і більш приємисте керування під час 
гальмування і руху заднім ходом.

▪ Спрощення процесу причалювання.
▪ Впевненість під час управління судном.

Переваги



▪ Активується за допомогою елементів 
керування на рукоятках штурвала з появою 
відповідного індикатора на приладовій панелі.

▪ Здійснює автоматичне коректування кута 
диференту (регульованого системою VTS) в 
залежності від швидкості.

КЕРОВАНІСТЬ

▪ Забезпечує оптимальний розгін, автоматично 
обмежуючи підняття носової частини судна.

Функція контролю під час запуску

Переваги



Кращі  в галузі показники стійкості, функціональні 
характеристики та керованість

НОВИНКИ АСОРТИМЕНТУ SEA-DOO 2018 р.

Повністю оновлена платформа Sea-Doo знаменує собою 
кардинальну переоцінку способу життя любителів гідроциклів

Революційний рівень комфорту і зручностей на борту

КЕРОВАНІСТЬФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИСТІЙКІСТЬ



НОВИНКИ АСОРТИМЕНТУ SEA-DOO 2018 р.
Повністю оновлена платформа Sea-Doo знаменує собою кардинальну переоцінку 

способу життя любителів гідроциклів
Стійкість, функціональні характеристики 

та керованість
Революційний рівень комфорту і 

зручностей на борту

Поліпшена керованість

Удосконалені 
функціональні 
характеристики

Кращі в галузі 
показники стійкості

Оригінальні рішення 
для організації 
багажного простору

Житловий простір на 
борту

Аудіосистема BRP 
преміум-класу



ПОЛЕГШЕНІ СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНІ ГІДРОЦИКЛИ:
НАЙЖВАВІША Й НАЙРУХОМІША ЇЗДА



НОВИНКА: 3-МІСНИЙ TRIXX

ПЕРЕВАГИ

3-місне
сидіння

Подовжена задня платформа

▪ Необмежені можливості для занять 
воднобуксирними видами спорту.

▪ Рівень функціональності такий самий, 
як і у 2-місної моделі TRIXX.

▪ Покращені показники стійкості.
▪ Можливість їзди з 3 пасажирами на 

борту.

3-місна модель TRIXX
▪ Подовжена задня платформа.
▪ 3-місне сидіння.



SPARK SPARK TRIXX

ПОЛЕГШЕНІ СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНІ ГІДРОЦИКЛИ: 
ОГЛЯД МОДЕЛЬНОГО РЯДУ



ПОЛЕГШЕНІ СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНІ ГІДРОЦИКЛИ:
ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ І ЯКОСТІ



ПОЛЕГШЕНІ СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНІ ГІДРОЦИКЛИ: 
ОГЛЯД МОДЕЛЬНОГО РЯДУ

GTS

GTI 

GTI SE / 130 / 155



ПОТУЖНІ ГІДРОЦИКЛИ З ВИСОКИМИ 
ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ



НОВИНКА: ГОНОЧНИЙ ШТУРВАЛ

Легковагий алюмінієвий руль

Механізм швидкого 
регулювання висоти

ПЕРЕВАГИ

▪ Легка вага (- ~2,3 кг).
▪ Кутове розташування як на 

гоночних моделях.
▪ Інтервал регулювання 73 мм.

УДОСКОНАЛЕННЯ

▪ Регульований штурвал 
дозволяє оптимізувати посадку 
водія для забезпечення 
максимального комфорту і 
керованості.



НОВИНКА: ГОНОЧНИЙ ШТУРВАЛ

GTR-X 230 RXP-X 300



ПОТУЖНІ ГІДРОЦИКЛИ З ВИСОКИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ: ОГЛЯД МОДЕЛЬНОГО РЯДУ

GTR 230

GTR-X 230

RXP-X 300RXT 230

RXT-X 300



ГІДРОЦИКЛИ КЛАСУ ЛЮКС



ГІДРОЦИКЛИ КЛАСУ ЛЮКС: ОГЛЯД МОДЕЛЬНОГО РЯДУ

GTX LIMITED 230 / 300



ГІДРОЦИКЛИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ ВОДНОБУКСИРНИМИ 
ВИДАМИ СПОРТУ 



НОВИНКА: КОРПУС З МАТЕРІАЛУ POLYTEC У 
МОДЕЛІ WAKE 155

ПЕРЕВАГИ

УДОСКОНАЛЕННЯ

Polytec

▪ Легковагий корпус з матеріалу Polytec, 
що має високу ударостійкість і 
стійкість до утворення подряпин.

▪ Маневреність.
▪ Швидший розгін (+8%).
▪ Безліч захоплюючих вражень від їзди.
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Для воднобуксирних
видів спорту 

Потужні з високими функціо-
нальними характеристикамиЛюкс-класуСпортивно-разважальніПолегшені спортивно-

розважальні

SPARK

SPARK TRIXX

GTS

GTI

GTI SE / 130 / 155

GTX LIMITED 230 / 300 GTR 230

GTR-X 230

RXP-X 300

RXT 230

RXT –X 300

WAKE 155

WAKE PRO 230


