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Revolutionary on-board experienceМарка Sea-Doo продовжує переоцінку способу життя любителів гідроциклів

Новини асортименту Sea-Doo 2019 р.

Стійкість, функціональні характеристики та 
керованість

Революційний рівень комфорту і зручностей 
на борту

Підвищена 
керованість

Покращені 
функціональні 
характеристики

Кращі в галузі 
показники стійкості

Оригінальні рішення 
для організації 
багажного простору

Житловий простір 
на борту

Аудіосистема BRP
преміум-класу 



A new perspective on fishingРеволюційний рівень комфорту і зручностей на борту

Новини асортименту Sea-Doo 2019 р.

FISH PRO 155

Рибальська вправність за умовчанням Орієнтовані на водія інноваційні рішення

КПО
(комплектуючі, 
приладдя та одяг)

Портативна 
аудіосистема BRP



Нові можливості!



Рибальська вправність за умовчанням

Універсальні

FISH PRO 155

Вправні Динамічні
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УніверсальніДинамічні

CleverРибальська вправність за умовчанням

FISH PRO 155

Вправні

Гідроцикли FISH PRO
Стартова ціна
Від*: 17550 Euro
(ціна в Україні)

Човни з підвісними 
моторами (4-6 м)
Середня роздрібна ціна (2017)
Скловолокно: ~36700 USD
Алюміній: ~25500 USD
(ціни в США)

Економія грошей Більше часу для 
рибальства

Можливість рибальства у 
різних місцях

У відкритому морі
У прісноводних водоймищахПростота самостійного, без 

сторонньої допомоги спуску на 
воду/експлуатації

Менше часу на підготовчі та 
очищувальні процедури

* Оплата в гривнях за комерційним курсом на день оплати.



УніверсальніДинамічні

CleverРибальська вправність за умовчанням

FISH PRO 155

Вправні

Їзда із задоволенням Більша швидкість 
пересування

Близькість до «театру дій» 
під час рибальства

Корпус, що має революційну глибоку V-
подібну конструкцію

Вища максимальна швидкість і швидший 
розгін

Низький профіль і компактні розміри

Відкрита конструкція

Надійний з високими функціональними 
характеристиками двигун Rotax

Жвава і маневрена їзда

ST3



УніверсальніДинамічні

CleverРибальська вправність за умовчанням

FISH PRO 155

Вправні

Спеціалізовані 
характеристики

Комфорт під час 
рибальства

Всебічна якість їзди від 
Sea-Doo



УніверсальніДинамічні

CleverРибальська вправність за умовчанням

FISH PRO 155

Вправні

Спеціалізовані 
характеристики

Комфорт під час 
рибальства

Всебічна якість їзди від 
Sea-Doo

Холодильний ящик 
для рибальства LinQ *

місткістю 51 літр 

Утоплена робоча 
поверхня

4 тримача вудок

Риболокатор Garmin 
ECHOMAP Plus 62cv

Режим 
тролінга

Паливний бак ємністю 70 літрів
Другий набір точок 
кріплення системи 

LinQ

* LinQ - система швидкого кріплення допоміжного приладдя.
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Нерознімне сидіння 
для рибальства

Нахилений під кутом планширний упор для ніг

Подовжена задня 
платформа

Передній (носовий) багажний відсік 
із можливістю зручного доступу



УніверсальніДинамічні
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FISH PRO 155

Вправні

Спеціалізовані 
характеристики

Комфорт під час 
рибальства

Всебічна якість їзди від 
Sea-Doo

Нерознімне сидіння 
для рибальства

Нахилений під кутом 
планширний упор для нігПодовжена задня 

платформа

Передній (носовий) багажний 
відсік із можливістю зручного 
доступу

Підніжка для 
підняття на борт

Двигун Rotax 1503 NA

Двосекційне сидіння для 3-місної їзди

Аудіосистема BRP преміум-класу 
(за додатковим замовленням)

Холодильний ящик, що 
знімається за лічені секунди
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Портативна аудіосистема BRP

Ідеально пасує будь якому стилю життя
Вештаємося на 

березі
Спускаємося на 

воду



2016 20192014 2015 2017

Портативна аудіосистема BRP

2- і 3-місні моделі 
SPARK TRIXX

3-місні Моделі SPARK з 
комплектом приладдя для 

додаткового комфорту 

АксесуарОпція (за додатковим замовленням)

Доукомплектація моделей 
минулих років

Асортимент КПО

Пропонується в якості аксесуара на 2- і 3-місних моделях SPARK без 
системи iBR і комплекту приладдя для додаткового комфорту

2018



Можливість 
з'єднання за 
технологією 
Bluetooth

2 динаміка потужністю 
по 25 Ват, що 
забезпечують чистий 
і гучний звук

Час роботи акумуляторної батареї: 24 години, якщо 
рівень зарядження складає щонайменше 50%

Портативна аудіосистема BRP

Пило та водонепроникна
конструкція

Легко кріпиться та знімається (портативна)
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Нові аксесуари SPARK

Установчий 
комплект LinQ 
Base (опорний 

кронштейн)

Новинка

Холодильний 
ящик з LinQ

Новинка

Комфортне сидіння

Новинка

Вітровідбивачі 

Новинка

Портативна 
аудіосистема BRP

Новинка

ДзеркалаНовинка



SPARK

• Лише для 3-місних моделей 
SPARK

295100802

GTI, GTR, GTR-X і RXP

295100803

RXT, WAKE PRO і GTX (2016-2017)

295100842

Новинка Новинка
Дозволяє 

встановлювати 
всі ці аксесуари 

LinQ

Відтепер будь-хто з користувачів зможе скористатися усіма перевагами, що їх 
надають аксесуари LinQ, на своїх гідроциклах Sea-Doo!

Нові установчі комплекти LINQ™ BASE (опорні кронштейни)



Доповнюють асортимент аксесуарів 

для гідроциклів Spark

Водозабірна решітка 
верхнього всмоктування 

Набір ущільнень насоса Комплект регульованих 
спонсонів серії Pro

Кільце для компенсації 
зносу з неіржавкої сталі 

Функціональні аксесуари 
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КПО: комплектуючі, приладдя та одяг.



Полегшені спортивно-розважальні гідроцикли: 
найжвавіша й найрухоміша їзда



SPARK SPARK TRIXX

Полегшені спортивно-розважальні гідроцикли: огляд 
модельного ряду

Новинка



Спортивно-розважальні гідроцикли: оптимальне 
співвідношення ціни і якості



Спортивно-розважальні гідроцикли: огляд 
модельного ряду

GTI 90 / 130 GTI SE 155Новинка



Моделі Sea-Doo для прокатного використання 2019 р.

• GTI 130 PRO
Пропонується з системою iBR та 
без неї

Прокатний досвід Sea-Doo перетворюється на прокатний 
бізнес Sea-Doo

Новинка

iBR: система інтелектуального керування гальмами та реверсом.



Корпус зі скловолокна

Оновлений матеріал сидіння з 
товщиною, збільшеною на 80%

Зміцнені ручки керма

Зміцнений імпелер: 
Із збільшеною товщиною лопатей Зміцнена електропроводка 

GTI 130 PRO

Кільце для компенсації зносу з 
надміцного матеріалу:
Підвищена міцність на стиск та 
розтягнення

Зміцнений приводний вал:
Збільшеного діаметра

Прокатний досвід Sea-Doo перетворюється на прокатний 
бізнес Sea-Doo

Зміцнена система насоса



• Механічні компоненти: 
Надійний двигун 1503
потужністю 130 к.с., зміцнені 
приводний вал, кільце для 
компенсації зносу та імпелер 
для зменшення витрат на 
технічне обслуговування.

• Електричні компоненти: 
Зміцнена проводка для 
покращення надійності роботи, а 
також ексклюзивна протиугінна 
система DESS зі спеціальним 
ключем, що спрощує процеси 
управління флотом гідроциклів 
під час прокатного 
використання.

• Зносостійкість: 
Зміцнені ручки керма й сидіння, 
що виконано повністю з 
термоформованого матеріалу, 
сприяють підвищенню 
зносостійкості під час тривалої 
експлуатації.

• Легкий у ремонті корпус GTI зі 
скловолокна.

• Пропонується з системою iBR
або без неї.

GTI 130 PRO

• Сортамент проводів: 18
• Зовнішнє обплетення 

класу F6 
• З'єднувальна муфта 

електронного блока 
керування з неіржавкої
сталі

• Посріблені клеми коробки 
топких запобіжників

• У критичних точках додані 
проводи XLFE з 
термостійкою ізоляцією

Прокатний досвід Sea-Doo перетворюється 
на прокатний бізнес Sea-Doo

Зміцнена електропроводка



Гідроцикли для занять воднобуксирними видами 
спорту 



WAKE PRO 230

Гідроцикли для занять воднобуксирними видами 
спорту: огляд модельного ряду



Гідроцикли для спортивного рибальства



Гідроцикли Fish Pro: огляд модельного ряду

FISH PRO 155 Новинка



Прогулянкові гідроцикли



Прогулянкові гідроцикли: огляд модельного ряду

GTX 155 / 230 (з аудіосистемою) GTX LIMITED 300



Потужні гідроцикли з високими функціональними 
характеристиками



Потужні гідроцикли з високими функціональними 
характеристиками: огляд модельного ряду

GTR 230

RXP-X 300

RXT 230

RXT-X 300 Новинка

Новинка



Забарвлення преміум-класу
«Лавовий 
червоний» 
(Lava Red)

«Вигорілий 
чорний» 
(Eclipse 
Black) ТА
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Потужні з високими 
функціональними 
характеристиками

Спортивно-разважальніПолегшені спортивно-
розважальні

SPARK

SPARK TRIXX

GTI 90 / 130

GTI SE 155

GTX 155 / 230

GTX LIMITED 300

GTR 230

RXP-X 300

RXT 230

RXT–X 300

WAKE PRO 230

Для воднобуксирних 
видів спорту Прогулянкові Для спортивного 

рибальства

Огляд модельного ряду гідроциклів Sea-Doo 2019 м.р.

GTI 130 PRO

FISH PRO 155



Додаток BRP VIA

Вся інформація в одному місці – завантажуйте додаток BRP VIA*

* Може бути недоступним
у вашому регіоні
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