D1/D2-SERIEN

D3-SERIEN

V6/V8-SERIEN

J-PROPELLER

Yderst pålidelig, ren,
støjfri og med minimale vibrationer

Med konverteringskittet til D3 kan du
beholde dit drev

Overgår de
strengeste emissionsstandarder

Moderne aluminiumspropeller til klassiske Duoprop-drev

FORÅRSSÆSON 2017
Volvo Penta – Den smarteste måde til et behageligt bådliv
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D1/D2-serien
Yderst pålidelig, ren, støjfri og med minimale
vibrationer. Højt drejningsmoment ved lave omdrejninger forenkler manøvrering. Ferskvandskøling som standard. Tilpasset varmtvandsudtag
med høj kapacitet. Minimale emissionsniveauer.
Lavt omdrejningstal – høj komfort
Volvo Penta D-seriens 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 D-serien 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.

Effektiv ladning

D1/D2-serien

15% RABAT

Ekskl. propeller.
Kampagnepris inkl. drev fra 46 318 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 54 492 kr)

Alle motorer i D-serien er udrustede med højkapacitetsladning.
115 A-vekselstrømsgeneratoren har en indbygget ladesensor, som
giver korrekt batteriladespænding

Sikre start – enkle stop
Med automatisk forvarmning og relæaktiveret startmotormagnet
starter motoren hurtigt og sikkert. Elektrisk stop er standard på alle
motorer i D-serien.

D3 170 hk og større

D3-serien

Med gear, drev eller konverteringskit.
Ekskl. propeller. Priseksempel med
konverteringssæt fra 155 509 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 182 952 kr)

Nu har du chancen for at købe en prisværdig ny,
ren og stærkere Volvo Penta motor! Takket
være vores konverteringskit til D3 kan du
beholde dit drev, hvis du ikke vil udskifte alt.

15% RABAT

Nye funktioner til et enklere bådliv
Gennem EVC-platformen (Electronic Vessel Control) kan du supplere
indenbordsmotoren med intelligente funktioner. Lav fart-tilstand,
enkelt håndtag og fartholder indbygges i standard styringer.

Opfylder strenge miljøkrav
Volvo Pentas dieselmotorer – fra D1 til D6 og D11 til D13 – opfylder
de strengeste miljøkrav: US EPA Tier 3. Partikelemissioner er
40 procent lavere og nitrogenoxid- og kulbrinteudslip er 20 procent
lavere, sammenlignet med tidligere niveauer.

Kompatible 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
Vores benzinmotorer med katalysator overgår de
strengeste emissionsstandarder, og med aluminiumsblokken opnås et fantastisk vægt/effektforhold for forhøjet drejningsmoment og øget
acceleration ved alle omdrejningstal.
Tilbudet gælder for V6-280 og V8-350.
Direkte indsprøjtning
Overgangen fra en teknik med flere indsugningsporte til direkte
indsprøjtning giver en renere forbrænding og dermed bedre
brændstoføkonomi.

Katalysator til meget lave emissioner
Emissioner i tomgang reduceret med 95 procent.

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

NYHET – Easy drain
Nu introducerer vi Easy Drain til vores nyeste generation af benzin
motorer. Funktionen gør det nemt at tømme råvand fra motoren i
båden, uanset om båden er i vandet eller på land.

V6/V8-serien

15% RABAT

Ekskl. propeller. Gælder for V6-280 og V8-350.
Kampagnepris V6-280 inkl. drev fra 160 962 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 189 367 kr)
Kampagnepris V8-350 inkl. drev fra 211 159 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 248 422 kr)

Service og support
Globalt servicenetværk

Garanti og udvidet dækning

Ethvert Volvo Penta-produkt er understøttet af et globalt forhandlernetværk i mere end 130 lande. Disse forhandlere er specialister i vedligeholdelse og reparation af dine Volvo Penta-produkter, og anvender
udelukkende originale Volvo Penta reservedele.

Vores garanti dækker den samlede motorpakke i 2 år, og de største
komponenter i yderligere 3 år. Med udvidet dækning er du fuldt beskyttet, selv under år 3-5, så du kan føle dig helt tryg. Den udvidede
garanti kan erhverves gennem en Volvo Penta forhandler, når motoren
bestilles og/eller idriftsættes

Volvo Penta Action Service
Denne telefontjeneste tilbyder hurtig support på 27 sprog
24 timer i døgnet året rundt.

Fordoblet reservedelsgaranti
Volvo Penta originale reservedele og tilbehør er omfattet af vores
12 måneders standard garanti. Når du får disse leveret og monteret
af en autoriseret Volvo Penta forhandler forlænger vi garantien til
24 måneder. Dette gælder også arbejdstimerne.
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J-propeller til klassiske
Volvo Penta drev
En helt ny moderne aluminiumspropeller, konstrueret
til vores klassiske Duoprop-drev.

Patenteret bladgeometri
Den patenterede bladgeometri og store propeldiameter giver optimal
effektivitet, såvel som en jævn og støjfri drift.

Stærkere og mere holdbar
Højstyrke aluminiumslegeringen og den specielle støbeproces gør
propellerne stærkere og mere holdbare end traditionelt formstøbte
propeller. Fire lag maling giver en fremragende korrosionsbeskyttelse.

J-propeller

20% RABAT
Kampagnepris fra 4 836 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 6 045 kr)

Nu kan du købe Volvo Penta originaldele og tilbehør via
internettet fra din lokale forhandler, når som helst du ønsker.
www.volvopentashop.com

www.volvopenta.com
Rabatter
4 og tilbud gælder hos autoriserede Volvo Penta forhandlere t.o.m. 2. april 2017, 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.

