hösterbjudanden 2020
Volvo Penta – Smartaste vägen till ett enklare båtliv

Inbyteskampanj på D1-20/30, D2-50/60/75.
Köp D4/D6 DPI – tillbehör för 100 000 kr på köpet.
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Easy boating
Vi på Volvo Penta anser att båtlivet bör vara så
trevligt och avkopplande som möjligt. I vårt arbete
för att tillhandahålla integrerade, innovativa och
bränsleeffektiva lösningar som är enkla att använda,
drar vi nytta av vår breda erfarenhet och expertis.
Det är den smartare vägen till ett enklare båtliv.
Ett helt integrerat system
På Volvo Penta konstrueras, utvecklas och tillverkas allt tillsammans – från motorer till transmission, drev och propellrar.
Det intuitiva EVC-systemet (Electronic Vessel Control) förenklar
kontroll och övervakning. I ett fullutrustat system innebär det t.ex.
att du kan lägga upp en rutt i Glass Cockpit-systemet, aktivera
autopiloten på joysticken och sedan bli guidad till destinationen på
smidigast tänkbara sätt. Enkelt och intuitivt.

Anslut enkelt till dina
smarta enheter
Volvo Penta Easy Connect är nu kompatibel med ännu fler
motorer och är tillgänglig för både iPhone och Android. Appen ger
båtägare en instrumentpanelliknande översikt över motordata,
ruttinformation och mycket annat direkt på en smart enhet.
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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Uppgradera till D1/D2-serien
Passa på att ta båtlivet till en ny nivå – uppgradera
till ny teknik och upplev förnyad körglädje. Nu är det
extra förmånligt genom vår inbytespremie. Premien
gäller vid inlämnande av din gamla motor komplett
med transmission, drev/backslag oavsett fabrikat.

D1-20/30

inbyte 14.000 kr
Exkl. propeller.

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. Vridmomentet
hjälper också till att driva branschens mest kraftfulla generatorer.

Effektiv laddning
115 A-växelströmsgeneratorn har en inbyggd laddsensor som
ger korrekt batteriladdningsspänning.

Färskvattenkylning
Motorn har färskvattenkylning som standard. Det minskar den
invändiga korrosionen och gör att motorn kan hålla en jämn
och optimal arbetstemperatur under alla förhållanden.

Volvo Penta D1/D2 med S-drev/backslag

D2-50/60/75

inbyte 22.000 kr
Exkl. propeller.

Rek. ord. pris

Inbytespremie*

(exkl. propeller)

D1-20 MS15A-B
D1-30 MS15A-B
D2-50 MS25L/A
D2-50 HS25A
D2-60 MS25L/A
D2-60 HS25A
D2-75 MS25L/A
D2-75 HS25A
D1-20 130S
D1-30 130S
D2-50 130S
D2-60 150S
D2-75 150S
D1-20 130S utan motorbädd
D1-30 130S utan motorbädd
D2-50 130S utan motorbädd
D2-60 150S utan motorbädd
D2-75 150S utan motorbädd

87 550 kr
98 498 kr
128 496 kr
132 130 kr
144 471 kr
148 105 kr
157 023 kr
160 656 kr
109 801 kr
120 749 kr
143 379 kr
162 329 kr
174 880 kr
100 946 kr
111 894 kr
134 524 kr
153 474 kr
166 025 kr

14 000 kr
14 000 kr
22 000 kr
22 000 kr
22 000 kr
22 000 kr
22 000 kr
22 000 kr
14 000 kr
14 000 kr
22 000 kr
22 000 kr
22 000 kr
14 000 kr
14 000 kr
22 000 kr
22 000 kr
22 000 kr

Rek. pris med
inbytespremie*
73 550 kr
84 498 kr
106 496 kr
110 130 kr
122 471 kr
126 105 kr
135 023 kr
138 656 kr
95 801 kr
106 749 kr
121 379 kr
140 329 kr
152 880 kr
86 946 kr
97 894 kr
112 524 kr
131 474 kr
144 025 kr

*Inbytespremien gäller vid inlämnande av din gamla motor och drev/backslag (valfritt fabrikat). OBS! Motorn skall vara komplett med transmission men behöver ej vara fungerande.
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En ny generation D4/D6
Efter att ha tillbringat flera år med att förfina och
utveckla den beprövade plattformen ytterligare,
levererar detta kompletta system nya spännande
funktioner - från körplats till propellern.
Enastående bränsleeffektivitet
Över 85% av motorns komponenter är helt nyutvecklade, t.ex. ett
nytt common-rail insprutningssystem för mjuk och effektiv gång.
I kombination med det perfekt matchade DPI DuoProp-drevet ger
motorpaketet en utmärkt bränsleeffektivitet, låga utsläpp och hög
komfort ombord.

D6-340/380/400/440 DPI
Rek. ord. ca pris från 709 356 kr.
Exkl. propeller.

Electronic Vessel Control
Med Volvo Penta EVC (Electronic Vessel Control) skapas total
integrering av drivsystemet. Detta möjliggör den unika uppsättningen tillval, till exempel tilläggning med joystick, dynamiskt
positioneringssystem och Glass Cockpit.

Nytt Aquamatic drev – DPI
En nyutvecklad hydraulkoppling ger en tystare växling. Du får en
ökad manövrerbarhet och högre komfort vid låga hastigheter. Den
hydrauliska kopplingen, tillsammans med ”steer-by-wire” – som
nu är standard för DPI – ger även en förbättrad joystick dockningsfunktion.

D4-270/300/320 DPI
Rek. ord. ca pris från 551 268 kr.
Exkl. propeller.
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Nya D4/D6 med DPI – unikt erbjudande just nu!

Välj tillbehör för upp till

Njut av den ultimata båtupplevelsen. Köper eller byter du till ett
nytt motorpaket med D4 DPI eller D6 DPI får du välja utvalda
tillbehör enligt nedan till ett värde av 100 000 kr vid en singelinstallation och 200 000 kr vid en dubbelinstallation. Kostnad för
montering och eventuella kablage tillkommer.

100.000 kr/motor

Gäller vid köp av D4/D6 DPI 270 hk och uppåt.

Singelinstallation – välj bland nedanstående tillbehör för ett
värde upp till 100 000 kr (Nedanstående är rek. frånpriser)

Dubbelinstallation – välj bland nedanstående tillbehör för ett
värde upp till 200 000 kr (Nedanstående är rek. frånpriser)

Propeller
Utökad garanti 5 år
Active Corrosion Protection
Glass Cockpit
Full control SW
Auto pilot (kräver Glass Cockpit)
Easy connect

Propeller, 2 set
Joystick Driving (kräver Glass Cockpit Autopilot, Joystick)
Utökad garanti 5 år
Active Corrosion Protection, Twin
DPS (kräver Glass Cockpit)
Full control SW
Auto pilot (kräver Glass Cockpit)
Glass Cockpit
Joystick Docking (innehåller Joystick och mjukvara)
Easy connect

23 949 kr
40 993 kr
18 849 kr
34 953 kr
11 980 kr
34 001 kr
4 526 kr

Erbjudandet gäller endast vid köp av komplett motorpaket med DPI och endast ovanstående tillbehör. Kan ej kombineras med andra rabatter eller
erbjudanden eller lösas in mot kontanter. Kostnad för montering samt eventuella kablage tillkommer. Kontakta din återförsäljare för mer information.

47 898 kr
10 614 kr
81 985 kr
21 106 kr
108 201 kr
32 013 kr
34 001 kr
34 953 kr
116 534 kr
4 526 kr
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Byt till en ny propeller
En sliten propeller påverkar din båtupplevelse mer än du tror.
Det finns flera kännetecken som du skall vara uppmärksam på
som påverkar motorns och båtens prestanda. Båten kan upplevas
trög och tung eller så kan motorn övervarva när du kör på fullt
gaspåpdrag. Även bränsleekonomin påverkas negativt.

Enda vägen framåt
För Volvo Penta kommer propellrarna alltid att konstrueras som en
del av ett komplett drivsystem. Det är enda sättet. Oavsett om du
har motorbåt eller segelbåt finns det en propeller som är helt och
hållet utformad för dina behov.
Är du osäker på vilken typ av propeller som passar din motor
och båttyp kan du alltid kontakta din Volvo Penta återförsäljare.
De vet vilken typ av propeller som passar din drivlina bäst.

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 komponenterna 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 – ring +32 9 255 69 67.

Du hittar alla våra erbjudanden och din
närmaste återförsäljare på

www.volvopenta.com
och erbjudanden gäller hos auktoriserade Volvo Penta återförsäljare t.o.m. 31 oktober 2020 om inget annat anges. Kan ej kombineras med andra
5Rabatter
rabatter eller erbjudanden eller lösas in mot kontanter. Alla priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma.

