D 3-SERIEN

D 3-SERIEN

V 6/V 8-SERIEN

Kompakt och lätt
med unikt marint
vridmoment.

Behåll ditt drev
med konverteringskit till D3.

Renare förbränning och förbättrad
bränsleekonomi.

VOLVO PENTA
EASY CONNECT

Snabb översikt över
båt- och motordata.

VÅRsäsongen 2019
Volvo Penta – Smartaste vägen till ett enklare båtliv

15% rabatt på utvalda D3-motorer.
15% rabatt på utvalda V6/V8-motorer.
Volvo Penta Easy Connect – nu även för Android.

1

D3-serien
Volvo Penta D3 är en förbättrad version av ett välkänt och beprövat motorkoncept. Den starka, solida
och robusta motorn ger utmärkt tillförlitlighet och
lång livslängd.

KLIcKa HäR
för me
inform r
ation

Låg bränsleförbrukning
I kombination med den avancerade transmissionen och Aqua
matic-drevet bidrar det avancerade bränsleinsprutningssystemet
till att göra motorn ytterst bränsleeffektiv.

Electronic vessel control
Volvo Penta EVC (Electronic Vessel Control) innebär fullständig
integrering av motorerna, elektroniken och den unika uppsättningen tillval, till exempel enspaksläge, farthållare och Glass Cockpit.
e-Key är standard.

D3-200/220

15% rabatt

Exkl. propeller. Med backslag eller drev.
Prisexempel från 279 531 kr.
(Rek. ord. ca pris från 328 860 kr)

D3 med konverteringskit

D3-200/220

15% rabatt

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.

Exkl. propeller. Prisexempel med
konverteringskit från 245 831 kr.
(Rek. ord. ca pris från 289 213 kr)

Nya funktioner för ett enklare båtliv
Genom EVC-plattformen (Electronic Vessel Control) kan du kom
plettera inombordsmotorn med intelligenta funktioner. Beroende
på motor och drivlina kan du installera t.ex. enspaksläge och farthållare inbyggt i standardreglaget. Dieselmotorer från Volvo Penta
uppfyller de hårdaste miljökraven: US EPA Tier 3.
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Kompatibla drev
AQ 290
AQ 290A
AQ 290 DP
AQ 290A DP

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
Våra bensinmotorer med katalysator överträffar de
tuffaste utsläppsnormerna i världen. Med hjälp av
aluminiumblock erbjuds ett överlägset vikt/effektförhållande för ökat vridmoment och ökad acceleration
vid varje gasinställning.
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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.

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

Anslut enkelt till dina
smarta enheter
Volvo Penta Easy Connect är nu kompatibel med ännu fler motorer och finns även tillgänglig för Android. Den ger båtägare en
instrumentpanelliknande översikt över motordata, ruttinformation
och mycket annat direkt på en smart enhet.

V6/V8-serien

15% rabatt

Gäller V6-280 och V8-300/350/380/430.
Exkl. propeller.
Kampanjpris V6-280 inkl. drev från 204 134 kr.
(Rek. ord. ca pris från 240 158 kr)
Kampanjpris V8 inkl. drev från 221 435 kr.
(Rek. ord. ca pris från 260 511 kr)
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Allt du behöver är Easy Connect-gränssnittet anslutet till din
motor och Easy Connect-appen installerad på din läsplatta eller
smartphone. Funktionerna är även ett idealiskt komplement till de
monterade instrumenten vid manöverplatsen. Upplevelsen stannar dock inte kvar ombord. Du kan lätt komma åt sparade rutter
och båtdata hemifrån – för att återuppleva ögonblicken, eller
planera din nästa resa.
Observera att vissa funktioner inte är tillgängliga för alla motor
typer. Läs mer på www.volvopenta.com/easyconnect.
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Volvo Penta bensinmotorer
Ny teknologi

Kraftens och effektivitetens generation

Bensinmotorerna har uppgraderats med en rad tekniska funktioner som bland annat ger en förbättrad prestanda och bättre
bränsleekonomi. I och med att nästan hälften av båtlivet innefattar
att motorn går på tomgång har vi sett till att CO2-utsläppen minskat med 95 %. Detta innebär att Volvo Penta tillverkar de renaste
framdrivningsmotorerna på marknaden idag.

Robust vridmoment vid låga varvtal. Topprestanda vid höga varvtal. Enastående respons i mellanregistret. Alla våra bensinmotorer
har direkt bränsleinsprutning, VVT (Variable Valve Timing) och
färskvattenkylning. Nya V8-motorn på 6,2 liter med 380 eller
430 hk kompletterar vårt utbud av senaste generationens V6- och
V8-motorer.

Easy Drain

Mer lättåtkomliga servicepunkter

Motorn har utformats med en vakuumventil som gör att den kan
tömma ut sjövatten medan båten fortfarande ligger i vattnet.
Momentet utförs med en knapptryckning och utan att du behöver
koppla ur några vattenslangar.

Nästa generation av bensinmotorer från Volvo Penta har många
gemensamma reservdelar. Dessutom ser många av servicepunkterna på motorn likadana ut över hela motorserien.

Service och support
Dubbla din reservdelsgaranti

Garanti och Extended Coverage

Originaldelar och tillbehör från Volvo Penta omfattas av vår 12
månader långa standardgaranti. När du får dem levererade och installerade av en auktoriserad Volvo Penta återförsäljare förlänger
vi garantin till 24 månader. Detta gäller även arbetet.

Vår garanti täcker hela motorpaketet i 2 år, och de största kompo
nenterna i ytterligare 3 år. Med Extended Coverage behåller du
fullt skydd även under år 3-5 så att du kan känna dig helt trygg.
Den utökade garantin måste köpas via en Volvo Penta återförsäljare i samband med att motorn beställs och/eller tas i drift.

Globalt servicenätverk
Med varje produkt från Volvo Penta följer support från ett globalt
nätverk av återförsäljare som finns i fler än 130 länder. Dessa återförsäljare är specialister på underhåll och reparation av dina Volvo
Penta produkter och använder endast Volvo Penta originaldelar.

Volvo Penta Action Service
Den här telefontjänsten erbjuder snabb support på 27 språk
dygnet runt, året runt.

Du hittar alla våra erbjudanden och din
närmaste återförsäljare på

båtkusten.se

www.volvopenta.com
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Rabatter och erbjudanden gäller hos auktoriserade Volvo Penta återförsäljare t.o.m. 1 april 2019 om inget annat anges. Kan ej kombineras med andra
rabatter eller e
 rbjudanden eller lösas in mot kontanter. Alla priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma.

