NYHET!

D3-SERIEN

V6/V8-SERIEN

J-PROPELLER

Vi presenterar stolt
Volvo Penta Easy
Connect

Med konverteringskit till D3 kan du
behålla ditt drev

Överträffar de
tuffaste utsläpps
normerna i världen

Modern aluminiumpropeller till klassiska Duoprop-drev

VÅRsäsongen 2018
Volvo Penta – Smartaste vägen till ett enklare båtliv
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Nyhet – Volvo Penta Easy Connect.
15% rabatt på D1/D2/D3.
Unik Volvo Ocean Race produkt på köpet!
20% rabatt på ny propeller vid inbyte.
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Volvo Penta Easy Connect
– anslut enkelt via Bluetooth®
Dela med dig av upplevelsen
Låt dina vänner och din familj övervaka resan ombord med Easy
Connect. Appen låter dem följa och spara rutter, med möjlighet att
dela dem på sociala medier samtidigt som de kan hålla ett nyﬁket
öga på hastighet och riktning. Rutter och båtdata lagras automatiskt i
Easy Connect-appen, och kan senare hämtas och delas från var som
helst (delningsfunktionen kräver en internetanslutning).

Informera din Volvo Penta återförsäljare
Easy Connect gör det möjligt att dela felkoder med din utvalda Volvo
Penta återförsäljare, inklusive serienummer och motortimmar. En
användbar funktion vid bokning av service eller inspektion.

Introduktionserbjudande – t.o.m. 30/4 2018

10% rabatt

Introduktionserbjudande från 3 398 kr.
(Rek. ord. ca pris från 3 775 kr)

Produkten är tillgänglig för diesel- (ej D1/D2) och bensinmotorer med Electronic Vessel Control (EVC B-E) i singel- och dubbelinstallationer. Den är även tillgänglig för icke-EVC-bensinmotorer
från modellår 2006 i singelinstallationer. Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

D1/D2-serien
Extremt tillförlitlig, ren, tyst och med minimala
vibrationer. Färskvattenkylning som standard.
Minimala utsläppsnivåer.

D2-75

Unik Volvo
Ocean Race
produkt på
köpet!

Lågt varvtal – hög komfort
Volvo Penta D-seriens maxvarv är lågt, vilket innebär låga
1 800–2 300 v/min i marschfart. Resultatet blir minimala vibrationer
och låga ljudnivåer, som minskar ännu mer med segelbåtsdrevet.

Vridmoment för segelbåtar
Motorerna i D-serien har högt vridmoment direkt från låga varvtal.
Det ger dig rejält med kraft och snabb respons på alla dina
kommandon. Vridmomentet hjälper också till att driva branschens
mest kraftfulla generatorer.

D3 170 hk och uppåt

15% rabatt

Med backslag, drev eller konverteringskit.
Exkl. propeller. Prisexempel med
konverteringskit från 203 475 kr.
(Rek. ord. ca pris från 239 383 kr)

D1/D2-serien

15% rabatt
Exkl. propeller.
Kampanjpris från 59 947 kr.
(Rek. ord. ca pris från 70 526 kr)

D3-serien
Köp en ny, ren och stark Volvo Penta motor! Tack vare
vårt konverteringskit till D3 kan du behålla ditt drev om
du inte vill byta ut allt.
Nya funktioner för ett enklare båtliv
Genom EVC-plattformen (Electronic Vessel Control) kan du komplettera inombordsmotorn med intelligenta funktioner. Beroende på
motor och drivlina kan du installera t ex enspaksläge och farthållare
inbyggt i standardreglaget. Volvo Pentas dieselmotorer uppfyller de
hårdaste miljökraven: US EPA Tier 3.

Kompatibla drev
AQ 290
AQ 290A
AQ 290 DP
AQ 290A DP
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SP-A
SP-A1
SP-A2
SP-C

SP-E
DP-A
DP-A1
DP-A2

DP-B
DP-B1
DP-C
DP-C1

DP-D
DP-D1
DP-E

V6/V8-serien
V6-280

Våra bensinmotorer med katalysator överträffar de
tuffaste utsläppsnormerna i världen och med aluminiumblock erbjuds ett överlägset vikt/effektförhållande
för ökat vridmoment och ökad acceleration vid varje
gasinställning. Erbjudandet gäller V6-280 och V8-350.

Unik Volvo
Ocean Race
produkt på
köpet!

Direktinsprutning och katalysator
Övergången från en teknik med ﬂera portar till direktinsprutning
skapar en renare förbränning och förbättrar bränsleekonomin.
Med katalysator minskar utsläppet vid tomgång med 95 procent.

Färskvattenkylning
Alla våra bensinmotorer har färskvattenkylning, vilket innebär
att inga motordelar exponeras för saltvatten eller sjövatten.

15% rabatt

Exkl. propeller. Gäller V6-280 och V8-350.
Kampanjpris V6-280 inkl. drev från 198 172 kr.
(Rek. ord. ca pris från 233 144 kr)

Easy drain
Funktionen gör det enkelt att tömma råvatten från motorn inifrån
båten oavsett om den är i vattnet eller inte.

Ofﬁciell Volvo Ocean
Race leverantör

V6/V8-serien

Unik

Volvo Ocean
Race produkt
på köpet!

Kampanjpris V8-350 inkl. drev från 260 827 kr.
(Rek. ord. ca pris från 306 855 kr)

Repowering – investera i en
bättre båtupplevelse

Volvo Penta D2-75 eller V6-280

Nyhet! Utbytessatser för Yanmar motorer

Varje tävlingsbåt i Volvo Ocean Race är utrustad med en enda motor –
en standard Volvo Penta D2-75 med S-drev. Motorn driver allt ombord
– kommunikation och datorer, ljus och värme, vattenförsörjning, kölkontroll och akut framdrift. Till teamens RIB-båtar har nästa generation V6-280 valts eftersom den ger suverän kraft och manövrerbarhet
samt låga utsläpp. Det är den renaste motorn som ﬁnns tillgänglig på
marknaden i bensinsegmentet.

Volvo Pentas motorbytessatser för D1-, D2- och D3-motorer kommer
att hjälpa dig göra en kostnadseffektiv övergång, från en äldre
Volvo Penta motor. Nu ﬁnns även utbytessatser för Yanmar-motorer till
senaste generationen av Volvo Pentas D1- och D2-motorer.

Unik Volvo Ocean Race produkt
Köp en D2-75 eller V6-280 under kampanjperioden så får du en unik
Volvo Ocean Race produkt på köpet. Mer information får du av din
Volvo Penta återförsäljare.

Förnyad körglädje
Genom att installera en ny motor ökar du båtens prestanda avsevärt.
Med rätt motor får du bättre acceleration, omedelbar respons och hög
marschfart. Manövrerbarheten bli bättre liksom komforten ombord,
eftersom gången blir tystare och vibrationsnivåerna lägre. Kontakta
din Volvo Penta återförsäljare eller besök www.volvopenta.com.
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Byt in din gamla propeller och
få 20% rabatt på en ny
Volvo Pentas propellrar är ren ingenjörskonst. Vi kan
propellrar men framförallt utvecklar vi hela drivlinan.
Därför kan vi omvandla kraften i drivlinan till verklig
prestanda som känns när du är ute på vattnet.

Inbyteskampanj

20% rabatt

Propeller för segelbåtar
Volvo Pentas foldingpropellrar erbjuder det bästa av två världar –
minimalt motstånd vid segling, i kombination med den höga drivkraften hos en fast propeller vid motordrift. Även när du backar.

J-Propeller
Ersätter Volvo Penta A- och B-propeller.
Från 6 078 kr vid inbyte av din gamla propeller.
(Rek. ord. ca pris från 7 598 kr)

Propeller för motorbåtar
Byt in din gamla propeller mot en ny J-propeller. Aluminiumlegering
och en särskild pressgjutningsprocess gör J-propellern starkare och
mer hållbar än traditionella, formgjutna propellrar. Fyra lager färg ger
utmärkt korrosionsskydd.

Foldingpropeller
Från 8 434 kr vid inbyte av din gamla propeller.
(Rek. ord. ca pris från 10 543 kr)

Vinn en resa för två
Vinn med din nya Volvo Penta motor. Köper du en ny
Volvo Penta motor under kampanjperioden har du möjlighet att vara med och tävla om en resa för två till Volvo
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RE S A F N EN
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Ocean Race i Göteborg. Mer information
om tävlingen får du hos din auktoriserade
återförsäljare! Vinnarna utses efter kampanjens slut.

Du hittar alla våra erbjudanden och din
närmaste återförsäljare på

båtkusten.se

www.volvopenta.com
Rabatter
och erbjudanden gäller hos auktoriserade Volvo Penta återförsäljare t.o.m. 1 april 2018 om inget annat anges. Kan ej kombineras med andra
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rabatter eller e
 rbjudanden eller lösas in mot kontanter. Alla priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma.

