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Volvo Penta – Den smarteste måde til et behageligere bådliv
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Nyhed – Volvo Penta Easy Connect.
15 % rabat på D1/D2/D3.
Unikt Volvo Ocean Race produkt med i købet!
20 % rabat på Volvo Penta Foldepropeller.
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Volvo Penta Easy Connect
– forbind nemt via Bluetooth®
Del oplevelsen
Lad dine venner og din familie overvåge rejsen om bord med
Easy Connect. Appen lader dem følge og gemme ruter med mulig
hed for at dele dem på sociale medier samtidig med at de nysgerrigt
kan holde øje med hastighed og retning. Ruter og båddata gemmes
automatisk i Easy Connectappen og kan senere hentes og deles fra
hvor som helst (delefunktionen kræver en internetforbindelse).

Informer din Volvo Penta forhandler
Easy Connect gør det muligt at dele fejlkoder med din udvalgte
Volvo Penta forhandler, inklusive serienummer og motortimer.
En brugbar funktion ved booking af service eller inspektion.

Introduktionstilbud - t.o.m. 30/4 2018

10% rabat
Kampagnepris fra 2 678 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 2 976 kr)

Produktet er tilgængeligt for diesel (ikke D1/D2) og benzinmotorer med Electronic Vessel Control (EVC BE) i single og dobbeltinstallationer. Det er også tilgængeligt for ikkeEVC
benzinmotorer fra modelår 2006 i singleinstallationer. Bluetooth® er et registreret varemærke som tilhører Bluetooth SIG, Inc.

D1/D2-serien
Yderst pålidelig, ren, støjfri og med minimale
vibrationer. Ferskvandskøling som standard.
Minimale emissionsniveauer.

D2-75

Unikt Volvo
Ocean Race
produkt med
i købet!

Lavt omdrejningstal – høj komfort
Volvo Penta Dseriens maks. omdrejningstal er lavt, hvilket betyder lave
1800–2300 r/min ved jævn fart. Dette medfører minimale vibrationer
og lave lydniveauer, som mindskes endnu mere med sejlbådsdrevet.

Drejningsmoment for sejlbåde
Motorerne i Dserien har et højt drejningsmoment allerede ved lave
omdrejningstal. Dette giver betydelig mere kraft og hurtig respons
på alle kommandoer. Drejningsmomentet bidrager også til driften af
de kraftigste generatorer inden for branchen.

D3 170 hk og større

15% rabat

Med gear, drev eller konverteringskit.
Ekskl. propeller. Priseksempel med
konverteringskit fra 160 179 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 188 446 kr)

D1/D2-serien

15% rabat
Ekskl. propeller.
Kampagnepris fra 47 247 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 55 585 kr)

D3-serien
Køb en ny, ren og kraftig Volvo Penta motor! Takket
være vores konverteringskit til D3 kan du beholde dit
drev, hvis du ikke vil udskifte alt.
Nye funktioner til et enklere bådliv
Gennem EVCplatformen (Electronic Vessel Control) kan du supplere
indenbordsmotoren med intelligente funktioner. Alt efter motor og
drivlinje kan du f.eks. installere etgrebsbetjening og fartholder ind
bygget i standardreguleringen. Volvo Pentas dieselmotorer opfylder
de strengeste miljøkrav: US EPA Tier 3.

Kompatible drev
AQ 290
AQ 290A
AQ 290 DP
AQ 290A DP
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SPA
SPA1
SPA2
SPC

SPE
DPA
DPA1
DPA2

DPB
DPB1
DPC
DPC1

DPD
DPD1
DPE

V6/V8-serien
V6-280

Vores benzinmotorer med katalysator er bedre end
strengeste emissionsstandarder, og med aluminiumsblok
ken opnås et fantastisk vægt/effektforhold som giver
forhøjet drejningsmoment og øget acceleration ved alle
omdrejninger. Tilbudet gælder for V6280 og V8350.

Unikt Volvo
Ocean Race
produkt med
i købet!

Direkteindsprøjtning og katalysator
Overgangen fra MPI teknik, til direkte indsprøjtning giver en renere
forbrænding og dermed bedre brændstoføkonomi. Med katalysator
mindskes udslippet ved tomgang med 95 procent.

Ferskvandskøling
Alle vores benzinmotorer har ferskvandskøling, således at ingen
motordele udsættes for salt eller søvand.

15% rabat

Ekskl. propeller. Gælder for V6280 og V8350.
Kampagnepris V6280 inkl. drev fra 162 714 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 191 428 kr)

Easy drain
Funktionen gør det nemt at tømme råvand fra motoren i båden,
uanset om båden er i vandet eller står på land.

Ofﬁciel Volvo Ocean
Race leverandør

V6/V8-serien

Unikt

Volvo Ocean
Race produkt
med i købet!

Kampagnepris V8350 inkl. drev fra 212 911 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 250 483 kr)

Repowering – invester i
en bedre bådoplevelse

Volvo Penta D2-75 eller V6-280

Nyhed! Konsolsæt til Yanmar motorer

Hver konkurrencebåd i Volvo Ocean Race er udstyret med en eneste
motor – en standard Volvo Penta D275 med Sdrev. Motoren driver
alt om bord – kommunikation og computere, lys og varme, vandforsy
ning, kølstyring og akut fremdrift. Til teamets RIBbåde er næste ge
neration V6280 valgt da den giver suveræn kraft og styrbarhed samt
lave udslip. Det er den reneste motor som er tilgængelig på markedet
i benzinsegmentet.

Volvo Pentas motorudskiftningssæt til D1, D2 og D3motorer vil
hjælpe dig med en omkostningseffektiv overgang fra en ældre
Volvo Penta motor. Nu også fra en Yanmar motor til den seneste
generation af Volvo Pentas D1 og D2motorer.

Unikt Volvo Ocean Race produkt
Køb en D275 eller V6280 under kampagneperioden, så får du
et unikt Volvo Ocean Race produkt med i købet. Du kan få mere
information hos din Volvo Penta forhandler.

Fornyet sejlerglæde
Ved at installere en ny motor øger du bådens ydelse betydeligt. Med
den rigtige motor får du bedre acceleration, omgående respons og
høj marchfart. Styrbarheden bliver bedre ligesom komforten om bord,
da motorgangen bliver mere stille og vibrationsniveauerne lavere.
Kontakt din Volvo Penta forhandler eller besøg www.volvopenta.com.
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20% rabat på en Volvo Penta
foldepropeller
Volvo Pentas propeller er ren ingeniørkunst. Vi ”kan”
propeller, men først og fremmest udvikler vi hele driv
linjen. Derfor kan vi omdanne kraften i drivlinjen til
virkelig ydelse som føles når du er ude på vandet.

20% rabat

Propeller til sejlbåde
Volvo Pentas foldepropeller tilbyder det bedste af to verdener –
minimal modstand ved sejlads i kombination med den høje drivkraft
hos en fast propeller ved motordrift. Også når du bakker. Fås som
2-bladet, 3-bladet og 4-bladet.

Foldepropeller
Kampagnepris fra 6 950 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 8 688 kr)

Vind en rejse for to
Vind med din nye Volvo Penta motor. Køber du en ny
Volvo Penta motor under kampagneperioden har du
mulighed for at være med i konkurrencen om en rejse
for to til Volvo Ocean Race i Göteborg. Få mere infor

mation om konkurrencen hos din
autoriserede forhandler! Vinderne
trækkes efter kampagnens afslutning.
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Nu kan du købe Volvo Penta originaldele og
tilbehør via internettet fra din lokale forhandler
på www.volvopentashop.com

www.volvopenta.com
Rabatter
4 og tilbud gælder hos autoriserede Volvo Penta forhandlere t.o.m. 1. april 2018, hvis ikke andet er angivet. Kan ikke kombineres med andre tilbud
eller rabatter eller indløses til kontanter. Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms. Der kan forekomme lokale afvigelser.

