FOLDEPROPELLER

D 3-SERIEN

V 6/V 8-SERIEN

Minimal modstand
ved sejlads

Med konverteringskit til D3 kan du
beholde dit drev

Renere forbrænding og forbedret
brændstoføkonomi.

VOLVO PENTA
EASY CONNECT

Hurtig oversigt over
båd- og motordata.

FORÅRSSÆSON 2019
Volvo Penta – Den smarteste måde til et behageligere bådliv

20% rabat på udvalgte propeller.
20% rabat på udvalgte D3-motorer.
20% rabat på alle V6/V8- motorer.
Volvo Penta Easy Connect – nu også for Android.
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Rabat på udvalgt tilbehør
Foldepropeller 2-, 3- eller 4-bladet
Kampagnepris fra 7.687 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 9.608 kr)

Udvalgt tilbehør

20% rabat

Fast propeller for S-drev 2- eller 3-bladet
Kampagnepris fra 2.151 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 2.688 kr)

Mekanisk sejlbådsregulering
Regulering i rustfrit stål af høj kvalitet.
Kampagnepris fra 1.384 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 1.730 kr)

Omdrejningstæller, sæt, dieselmotorer
Kampagnepris fra 2.106 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 2.632 kr)

Brændstoffilter, vandudskillende
Kampagnepris fra 1.958 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 2.447 kr)

D3-serien

20% rabat

Med gear, drev eller konverteringskit.
Ekskl. propeller. Priseksempel D3-140
AQ m/Conv.kit fra 130 750 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 163 438 kr)

D3-serien
Køb en ny, miljøvenlig og kraftig Volvo Penta motor!
Takket være vores konverteringskit til D3 kan du
beholde dit drev, hvis du ikke vil udskifte alt.
Nye funktioner for et enklere bådliv
Gennem EVC-platformen (Electronic Vessel Control) kan du
supplere indenbordsmotoren med intelligente funktioner. Alt efter
motor og drivlinje kan du f.eks. installere etgrebsbetjening og
fartholder indbygget 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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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 er bedre end
strengeste emissionsstandarder, og med aluminiumsblokken opnås et fantastisk vægt/effektforhold
som giver forhøjet drejningsmoment og øget acceleration ved alle omdrejninger.
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..

Easy drain
Funktionen gør det nemt at dræne motorens varmeveksler for
søvand, uanset om båden er i vandet eller står på land.

V6/V8-serien

20% rabat

Gælder for V6-200/240/280 og
V8-300/350/380/430. Exkl. propeller.
Kampagnepris V6 inkl. drev fra 127 726 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 159 658 kr)
Kampagnepris V8 inkl. drev fra 171 376 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 214 220 kr)

Easy connect med dine
smart-enheder
Volvo Penta Easy Connect er nu kampatibel med endnu flere
motorer og findes også tilgængelig for Android. Den giver bådejeren instrumentpanel-lignende oversigt over motordata, ruteinformation og meget andet direkte på din smart-enhed.
Du skal blot montere Easy Connect modulet på din motor, og
installere Easy Connect-appen på din tablet eller smartphone.
Funktionerne gør den også til et ideelt supplement til styrepladsens monterede instrumenter. Og oplevelsen er ikke kun om
bord. Du kan nemt tilgå dine gemte ruter og båddata hjemmefra
- eller genopleve øjeblikkene og planlægge din næste tur.
Bemærk venligst at visse funktioner og funktionaliteter ikke er
tilgængelige til alle motortyper. For yderligere oplysninger, besøg
www.volvopenta.com/easyconnect.

Easy Connect Kit

20% rabat
Kampagnepris fra 2.381 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 2.976 kr)
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Volvo Penta benzinmotorer
Ny teknologi

Kraftens og effektivitetens generation

Opgradering af effekt og bedre brændstof-økonomi er bare nogle
eksempler på den nye teknik. Næsten halvdelen af bådlivet ombord foregår med motoren på tomgang. Så er det rart at vide at
CO2 udslippet er reduceret med 95% ved tomgang. Vi laver de
mindst forurenende motorer på markedet idag.

Solidt drejningsmoment ved lave omdrejninger. Max. effekt ved
høje omdrejninger. Enestående respons i mellem registeret. Alle
vore benzinmotorer har direkte benzin-indsprøjning, VVT (Variable
Valve Timing) og ferskvandskøling. Nye V8-motorer på 6,2 liter
med 380 eller 430 hk kompletterer vort udbud af den seneste
generation af V6- og V8-motorer.

Easy Drain
Motoren er monteret med en vakuum-ventil som gør det muligt
at dræne for søvand medens båden stadig ligger i vandet. Det
sker blot med et enkelt tryk på et håndtag uden du behøver løsne
nogen slanger eller andet.

Let tilgængelige servicepunkter
Næste generation af Volvo Pentas benzinmotorer har mange ens
reservedele og mange af servicepunkterne på motorerne er ens for
hele motorserien.

Service og support
Fordoblet reservedelsgaranti

Garanti og udvidet dækning

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.

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 til 5, så du kan føle dig helt tryg.
Den udvidede garanti kan erhverves gennem en Volvo Penta forhandler, når motoren bestilles og/eller idriftsættes

Globalt servicenetværk
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.

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

www.volvopenta.com

4 Rabatter og tilbud gælder hos autoriserede Volvo Penta forhandlere t.o.m. 1. april 2019, 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.

