höstsäsong 2021
Volvo Penta – Smartaste vägen till ett enklare båtliv

Ny uppdaterad version av Easy Connect
15% rabatt på Volvo Penta D1-13/20/30
15% rabatt på Volvo Penta D2-50/60/75
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Volvo Penta Easy Connect
Volvo Penta Easy Connect ger dig en översikt över
båt- och motordata, ruttinformation med mera i
instrumentpanelsstil – direkt i din läsplatta eller
smartphone via Bluetooth®. 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 det monterade instrumentet vid
manöverplatsen. Men upplevelsen stannar inte kvar
ombord. Du kan lätt komma åt sparade rutter och
båtdata hemifrån – för att återuppleva ögonblicken,
eller planera din nästa resa.
Direkt åtkomst
Easy Connect ger omedelbar åtkomst till motor- och båtdata i
ett enkelt och intuitivt gränssnitt. Med kartvyn kan du kontrollera
din nuvarande position och den rutt som du har rest. Som ett
alternativ kan du använda navigeringskartor från Navionics (kräver
konto) för ytterligare precision. Rutter och båtdata lagras i appen
och kan nås senare för enklare planering av framtida resor.

NMEA-funktionalitet
Easy Connect-gränssnittet inkluderar NMEA2000-funktionalitet.
Detta betyder att den kan anslutas till ett befintligt NMEAnätverk på båten, vilket innebär att du kan se ytterligare data från
t.ex. fart- och djupsensorer.

Ombord (ansluten)
När du är ombord ger Easy Connect en komplett översikt
av båtens viktigaste information i realtid. Växla mellan
olika menyskärmar, visa båtens fart, motorvarvtal eller
kartor och dela dina upplevelser på sociala medier.

Dessutom kan Easy Connect-gränssnittet användas för att
konvertera motordata till NMEA2000-kompatibla sjökortsplotter/
multifunktionsskärmar ombord.

Kompabilitet
Finns för följande motorer i enkel- och dubbelinstallationer:
• D1/D2-motorer med MDI
• Bensinmotorer som saknar EVC, från och med 2006 års modell
• Diesel- och bensinmotorer med EVC (med undantag för D3
och bensinmotorer äldre än 2007 års modell med EVC-MC A/B)
Applikationen är tillgänglig för Apple-enheter med iOS 11.0 eller
senare. För Android-enheter måste operativsystemet vara version
5.0 eller senare och ha Bluetooth 4.2.
Observera att vissa funktioner inte är tillgängliga för alla
motortyper. Läs mer på www.volvopenta.com/easyconnect.
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Hemvy (inte ansluten)
Easy Connect lagrar dina tidigare resor så att du kan
återskapa dem och dela på sociala medier. Du kan
även se en översikt av nyckeldata som bränslenivå och
motortimmar samt maila motorstatus till din Volvo Penta
återförsäljare.

Uppgradera till ny teknik
Pålitlig, ren, tyst och med minimala vibrationer. Högt
vridmoment vid lågt varvtal för enkel manövrering.
Passa på att ta båtlivet till en ny nivå och upplev förnyad körglädje med ett motorbyte under vintern.

D1-13/20/30

15% rabatt
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 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

15% rabatt
Exkl. propeller.

Rek. ord. pris

Rek. pris med
15% i rabatt

78 341 kr
90 326 kr
101 588 kr
100 976 kr
112 961 kr
124 223 kr
92 121 kr
104 106 kr
115 368 kr
132 445 kr
136 183 kr
148 879 kr
152 616 kr
161 789 kr
165 526 kr
147 501 kr
166 996 kr
179 906 kr
138 646 kr
158 141 kr
171 051 kr

66 590 kr
76 777 kr
86 349 kr
85 830 kr
96 017 kr
105 589 kr
78 303 kr
88 490 kr
98 062 kr
112 578 kr
115 755 kr
126 547 kr
129 724 kr
137 520 kr
140 697 kr
125 376 kr
141 947 kr
152 920 kr
117 849 kr
134 420 kr
145 394 kr

(Exkl. propeller)

D1-13 MS15A-B
D1-20 MS15A-B
D1-30 MS15A-B
D1-13 130S
D1-20 130S
D1-30 130S
D1-13 130S utan motorbädd
D1-20 130S utan motorbädd
D1-30 130S utan motorbädd
D2-50 MS25L/A
D2-50 HS25A
D2-60 MS25L/A
D2-60 HS25A
D2-75 MS25L/A
D2-75 HS25A
D2-50 130S
D2-60 150S
D2-75 150S
D2-50 130S utan motorbädd
D2-60 150S utan motorbädd
D2-75 150S utan motorbädd
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Byt till en ny propeller
En sliten propeller påverkar din båtupplevelse mer än du tror.
Det finns flera kännetecken att 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 gaspådrag. 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

Rabatter och erbjudanden gäller hos auktoriserade Volvo Penta återförsäljare t.o.m.
31 oktober 2021 om inget annat anges. Kan ej kombineras med andra rabatter eller
erbjudanden eller lösas in mot kontanter. Alla priser är rekommenderade cirkapriser
inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma.
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