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HØSTTILBUD
Tips fra Volvo Penta-forhandleren – høsten 2017

EASY CONNECT
Fullstendig oversikt 
direkte på smart-
telefonen eller 
nettbrettet

NYE MOTORER
Volvo Penta D2-50 
og D2-60 innen-
bordsmotor

BESKYTTELSE 
MOT KORROSJON
Forhindre galvanisk 
korrosjon

FORLENGET  
GARANTI
Tilbud om forlenget 
beskyttelse for hele 
pakken

Nye styresnekker – side 3
Konkurranse – Volvo Ocean Race tur – side 4-5

Kontroll av batteriet – side 6
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Som passasjer blir du den perfekte guide 

med mulighet for å lagre ruter og favorittpo-

sisjoner i sosiale medier – samtidig du holder 

øye med båtens fart og kurs. Men, som du 

kan forvente deg av Volvo Penta, vi har også 

integrert en rekke praktiske funksjoner i Easy 

Connect. 

Hvis båten for eksempel trenger service eller 

overhaling, får du en varsling i appen som du 

kan sende direkte til nærmeste autoriserte 

Volvo Penta-forhandler. Volvo Penta Easy 

Connect gjør livet om bord mye enklere.

Volvo Penta Easy Connect lanseres høsten/vinteren 
2017. Easy Connect fungerer med de fleste av Volvo 
Pentas motorer, også vissa eldre modeller uten EVC.
Mer information hos din auktoriserade återförsäljare.

Volvo Penta Easy Connect  
gir deg unike muligheter
Med Volvo Penta Easy Connect får du som båteiere full oversikt 
over all viktig informasjon om båten direkte på smarttelefonen eller 
nettbrettet via Bluetooth.

NYHET

Volvo Penta gjør det enklere  
å være båteier
I Volvo Penta mener vi at båtlivet skal være så hyggelig og avslap-
pende som mulig. I arbeidet med å sørge for integrerte, innovative 
og drivstoffeffektive løsninger som er enkle å bruke, drar vi nytte av 
vår brede erfaring og kompetanse. 

En fullt integrert system

Hos Volvo Penta konstrueres, utvikles og 

produseres alt sammen – fra motorer til 

transmisjon, drev og propeller. Det intuitive 

EVC-systemet (Electronic Vessel Control) 

med mye praktisk tilleggsutstyr forenkler kon-

troll og overvåking. Systemet gjør det mulig 

å legge opp en rute, aktivere autopiloten og 

deretter bli veiledet til bestemmelsesstedet 

på enkleste måte. Enkelt og intuitivt.

Enklere å være båteier

Vi ønsker også å gi deg mer tid ute på vannet 

og forenkler derfor livet på land ved å tilby ett 

enkelt kontaktpunkt. Én kontakt for alt som 

har med kundestøtte, service og garantier å 

gjøre. Med Volvo Penta får du full kundestøtte 

fra Volvo Pentas servicenettverk – uansett 

hvor du befinner deg – forhandlere som er 

spesialister på vedlikehold og reparasjon av 

Volvo Penta-produktene og som kun bruker 

Volvo Penta-originaldeler. 

Innbyttekampanjer

Gjennom våre innbyttekampanjer, bidrar vi 

til å at sirkelen blir sluttet. Vi tar hånd om 

resirkuleringen. Slik at det blir enklere for deg 

å være båteier.
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Multifunksjonsdisplay (MFD) 7"

Overvåk og styr all førerinformasjon, navigering, motordata, 
 advarsler og elektriske funksjoner på samme sted. Alt-i-ett-løsning 
med innebygd GPS-antenne og SD-kortleser.

• Pinch-to-zoom og multi-touch

• Integrert med Volvo Penta Electronic 

 Vessel Control, slik som Dynamic 

 Positioning System, sikringsmekanismer 

 og autopilot

• Kurs/posisjon oppdateres 10 ganger sek

• Forenklet SOS-anrop

• Vis og styr enheten fra smarttelefonen 

 eller nettbrettet

• Skjult montering med lav profi l eller helt 

 innfelt for elegant utseende i helglass. Kan 

 også monteres med tradisjonelt bøylefeste

Multifunksjonsdisplay (MFD) 7"
Fra generasjon EVC-E og oppover.

Mål, B x H x D: 22,2 x 14,2 x 6,1 cm
Veil. pris ca 27 805 kr

Nå fi nnes det nye styresnekker 

med mørkegrått kabinett. De nye 

styresnekkene er ekstra bestandi-

ge og svært motstandsdyktige mot 

vann og kjemikalier. Alle funksjo-

ner, slik som fartsholdere og trim-

ming, styres enkelt ved hjelp av 

integrerte knapper. Styresnekkene 

krever frittstående HCU.

Priseksempel: 

Ettgreps Aquamatic

Veil. ord. pris fra ca.  12 240 kr

Nye styresnekker 
med mørkegrått 
kabinett

NYHET

Nyhet! Volvo Penta D2-50 
og D2-60 innenbordsmotor
De nye motorene har bedre optimaliserte 
innvendige forbrenningskamre for enda 
lavere utslipp og støynivåer.

Motorer er tilgjengelige for både S-drev 

og akselenheter, og er egnet for seil- og 

deplasementsbåter som krever kompakte 

dieselmotorer med høy ytelse. Motorene 

veier lite og gir utmerket drivstofforbruk, lav 

støy og lite vibrasjon. 115 A generator med 

unik, innebygd ladesensor sørger for hurtig 

lading av batteriet. Oppfyller EU RCD Stage 

II og US EPA Tier 3. RCD II-forskrifter trådte 

i kraft i januar og gjelder for alle motordrevne 

fritidsbåter på 2,5 m til 24 m, og gjelder for 

både eksos- og støyutslipp. 

NYHET
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Motorkampanjen gjelder i perioden
15/8—31/10 2017.

VINN EN REISE FOR TO TIL VOLVO OCEAN RACE I GÖTEBORG

Nå har du muligheten til å vinne 
den nye Volvo Penta-motoren din
I tillegg til at du akkurat nå får en innbyttepremie for den gamle 
 motoren, er du også med i en konkurranse om en reise til  
Volvo Ocean Race i Gøteborg.

Nå – D1
10% Rabatt
Samt vrakpant på
opptil 

8 000 kr*
(Ekskl. propell)

Nå – D2
10% Rabatt
Samt vrakpant på
opptil 

8 000 kr*
(Ekskl. propell)

Innbyttemotoren din gjør nytte!
Motoren med drev eller reverseringsmeka-
nisme som du bytter inn, sendes til demon-
teringsanlegget vårt i Flen. Der blir motoren 
plukket fra hverandre i alle bestanddeler. Alle 
kjemikalier skilles fra hverandre og samles 
opp. Alle materialer som brukes i produktene 
våre blir sortert og sendt til gjenvinning for å 
redusere fotavtrykket vårt på miljøet. 

Hvis du bytter inn den gamle motoren, deltar 
du i miljøarbeidet vårt.

Volvo Pentas minste motorer oppfyller de

absolutt høyeste kravene i verden når det

gjelder utslipp. Med høyt dreiemoment og

små innbyggingsmål er motorene enkle å

plassere og gir plass til andre ting i motorrom-

met. kjøper du en ny Volvo Penta motor under 

kampanjeperioden er du med i konkurransen 

om en reise for to personer til Volvo Ocean 

Race i Gøteborg. Du får mer informasjon om 

konkurransen hos din autoriserte forhandler. 

Vinneren trekkes etter at etter at kampanjen 

er slutt.

Volvo Penta D1 / D2 med drev/gir  
(ekskl. propell)

Veil. ord. 
pris

Veil. pris 
med 10 % 

rabatt

Vrakpant* Veil. pris med 
rabatt og 
vrakpant

D1-13 MS15A-B 58 633 kr 52 769 kr 6 000 kr 46 769 kr
D1-20 MS15A-B 67 698 kr 60 928 kr 8 000 kr 52 928 kr
D1-30 MS15A-B 76 216 kr 68 595 kr 8 000 kr 60 595 kr
D2-40 MS15A-B 86 889 kr 78 200 kr 8 000 kr 70 200 kr
D2-50 MS25L/A 99 564 kr 89 607 kr 8 000 kr 81 607 kr
D2-50 HS25A 102 381 kr 92 143 kr 8 000 kr 84 143 kr
D2-60 MS25L/A 111 996 kr 100 797 kr 8 000 kr 92 797 kr
D2-60 HS25A 114 814 kr 103 332 kr 8 000 kr 95 332 kr
D2-75 MS25L/A 121 761 kr 109 585 kr 8 000 kr 101 585 kr
D2-75 HS25A 124 579 kr 112 121 kr 8 000 kr 104 121 kr
D1-13 130S 75 545 kr 67 991 kr 6 000 kr 61 991 kr
D1-20 130S 84 610 kr 76 149 kr 8 000 kr 68 149 kr
D1-30 130S 93 129 kr 83 816 kr 8 000 kr 75 816 kr
D2-40 130S 103 810 kr 93 429 kr 8 000 kr 85 429 kr
D2-50 130S 110 855 kr 99 770 kr 8 000 kr 91 770 kr
D2-60 150S 125 604 kr 113 043 kr 8 000 kr 105 043 kr
D2-75 150S 135 369 kr 121 832 kr 8 000 kr 113 832 kr
D1-13 130S uten motorbedding 68 858 kr 61 972 kr 6 000 kr 55 972 kr
D1-20 130S uten motorbedding 77 923 kr 70 130 kr 8 000 kr 62 130 kr
D1-30 130S uten motorbedding 86 441 kr 77 797 kr 8 000 kr 69 797 kr
D2-40 130S uten motorbedding 97 123 kr 87 410 kr 8 000 kr 79 410 kr
D2-50 130S uten motorbedding 104 168 kr 93 751 kr 8 000 kr 85 751 kr
D2-60 150S uten motorbedding 118 916 kr 107 025 kr 8 000 kr 99 025 kr
D2-75 150S uten motorbedding 128 681 kr 115 813 kr 8 000 kr 107 813 kr

* vrakpant gjelder ved innlevering av din gamle motor og drev/gir.
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Motorkampanjen gjelder i perioden
15/8—31/10 2017.

Nå – D6
20% Rabatt
(Ekskl. propell) 

Nå – D4
20% Rabatt
(Ekskl. propell) 

Nå – V6-280
20% Rabatt

(Ekskl. propell)

Nå – V8-350/380/430
20% Rabatt

(Ekskl. propell)

Nå – V8-350/380/430
20% Rabatt

(Ekskl. propell)

20% Rabatt
(Ekskl. propell)

VINN EN REISE FOR TO TIL VOLVO OCEAN RACE I GÖTEBORG

Priseksempel Volvo Penta D4 / D6 (ekskl. propell) 
Kontakt din Volvo Penta forhandler for alle våre kampanjepriser på D4/D6.

Veil. ord. pris Veil. pris med
20% rabatt

D4-180 HS45AE Gir 255 049 kr 204 039 kr
D6-330 HS63AE Gir 381 376 kr 305 101 kr
D4-225 DPH 347 143 kr 277 714 kr
D6-330 DPH 497 246 kr 397 797 kr
D6-400 DPH 644 830 kr 515 864 kr

Volvo Penta V6-280 og V8-350/380/430 – 20% rabatt
Volvo Penta er den ubestridte lederen innen marin innovasjon, og setter den nye standarden 
innen bensinmotorteknologi. Benytt anledningen til å gjøre en oppgradering før neste sesong. 
De nye generasjonene av Volvo Penta-bensinmotorer består kun av aluminium, noe som gir en 
mye lettere motor, og variabel ventilstyring har ført til dramatiske forbedringer når det gjelder 
drivstofforbruk og lavere utslippsnivåer. Ferskvannskjøling og katalysator er standard, i tillegg til 
Volvo Penta Easy Drain som gjør det mulig å tømme ut ubehandlet vann på få minutter, uansett 
om båten er i vannet eller på land. Alle servicepunkter er nå lett tilgjengelige, og service -
intervallene er forlenget.

Volvo Penta V6-280 / V8-350/380/430
samt drev SX/DPS (ekskl. propell)

Veil. ord. pris Veil. pris med
20% rabatt

V6-280-C SX 205 838 kr 164 670 kr
V6-280-C DPS 217 688 kr 174 150 kr
V6-280-CE SX 229 233 kr 183 386 kr
V6-280-CE DPS 241 083 kr 192 866 kr
V8-350-C DPS 269 338 kr 215 470 kr
V8-350-CE DPS 292 123 kr 233 698 kr
V8-380-C DPS 304 988 kr 243 990 kr
V8-380-CE DPS 330 023 kr 264 018 kr
V8-430-C DPS 371 448 kr 297 158 kr
V8-430-CE DPS 396 483 kr 317 186 kr

Volvo Penta D4/D6 – med drev eller reverseringsmekanisme – 20% rabatt
Her viser vi noen eksempler. Kontakt din Volvo Penta forhandler for alle våre kampanjepriser 
på D4/D6.

Tilbud!
Ta med Volvo Pentas garantiforlengelse i forbindelse med motorkjøpet
eller senest 3 måneder senere, så får du en verdikupong på kr 1.000 kr 
som du kan kjøpe Volvo Penta originaldeler for. Tilbudet gjelder også 
om du kjøper båt med Volvo Penta motor som oppfyller kriteriene 
for garantiforlengelse. 

Les mer om Volvo Pentas garantiforlengelse på side 6.

Verdikupongen kan ikke veksles inn mot kontanter eller brukes til andre tilbud.

OBS!
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Utvid garantien med
Volvo Pentas garantiforlengelse
I tillegg til å ha vår vanlige garanti kan du nå delta i vårt program for
garantiforlengelse og få ytterligere tre års fullstendig dekning for 
hele pakken – fra førerplass og motorer til drivenheter og propeller.

Med Volvo Pentas garantiforlengelse kan du 

unngå mulige fremtidige reparasjonskostna-

der. Legg til Volvo Pentas globale forhandler-

nettverk – i mer enn 130 land – så har du alt 

du trenger til den perfekte båtturen.

Fullstendig dekning

Programmet for garantiforlengelse gir den 

samme fullstendige dekningen som garantien 

de to første årene. Det dekker reparasjon og 

utskifting av defekte deler. Dette omfatter 

Volvo Penta-produkter, unntatt slitedeler som 

fi ltre, slanger og reimer. Kjøp programmet for 

garantiforlengelse når du bestiller motoren, 

eller innen tre måneder etter datoen for 

garantiregistreringen.

Forutsetninger

•  Regelmessig service og vedlikehold i 

 henhold til gjeldende serviceplan

• Kjøpes i forbindelse med ny motor eller  

 innen tre måneder etter motorkjøpet

Les om hele tilbudet på side 5! OBS!

Sikker håndtering av batteriet

Takket være Battery Control Module, som fungerer som et nav for 
båtens elektriske system, blir båtens strømforsyning mer pålitelig og 
enklere å overvåke. Hold oversikten direkte fra førerplassen.

Battery Management System tar hånd om 

batteriene. Du kan håndtere strømforsy-

ningen på en sikker og enkel måte. Det er 

mulig å plassere opptil seks brukerdisplayer 

på forskjellige steder om bord. Systemet 

har dessuten en rekke praktiske funksjoner, 

slik som batteribeskyttelse og automatisk 

starthjelp. Velger du i tillegg E-Key remote, 

kan du glemme alle tunge nøkkelknipper og 

slipper å lete etter hovedstrømbryteren. Sys-

temet startes med ON-knappen, samtidig 

som du autoriseres som båtens bruker.

Priseksempel: Enkel installasjon

med kontrollenhet og display 14 580 kr
Kontrollenheten (Battery Control Module) for batteriet.

Batterihåndteringssystemet gjør det elektriske 
 systemet mer pålitelig og enklere å overvåke.

6

Motor
(inkl. 

girkasse)

Gyldighetsperiode*
(Garanti + garantiforlengelse)

Måneder Timer

V6 – V8 60 480

D1 – D6 60 1000

D9 – D13 60 2000

* Timebegrensning iht. vilkårene for garantiforlengelse.  
 Det som inntreffer først.

Priseksempel: Tre års garantiforlengelse

Volvo Penta D1 fra   6 069 kr
Volvo Penta D2 fra   9 833 kr
Volvo Penta D3 fra 20 390 kr
Volvo Penta D4 fra 24 470 kr
Volvo Penta V6/V8 fra 16 728 kr
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Viktige hendelser!

Aktiv korrosjonsbeskyttelse

Den aktive korrosjonsbeskyttelsen forhindrer at galvanisk korrosjon 
angriper metalldelene i drev/utenbordsmotorer. Systemet utfyller 
drevet/utenbordsmotorens vanlige offeranoder. Fås nå også for IPS.

Det aktive systemet for korrosjonsbeskyttel-

se anbefales for glassfi berbåter som brukes 

i saltvann. Hvis båten har fl ere motorenheter, 

er det nødvendig med fl ere aktive korros-

jonssystemer. Finnes til IPS og Aquamatic 

(ikke DPH) og utenbordsmotorer. 

Veil. pris fra ca.  2 990 kr

Nå er det ikke lenger behov 

for kompliserte gass-, gir- og 

rattkombinasjoner når du skal 

manøvrere på trange steder, f.eks. 

når du legger til. Alle manøvre er 

helt intuitive. Føreren trenger kun 

å trykke eller rotere styrespaken i 

ønsket retning, så reagerer båten 

– fremover, bakover, til siden eller 

rotasjon rundt sin egen akse. 

Systemet styrer ror, motorer og 

baugpropeller. 

Styrespak for 
innenbordsinstal-
lasjoner

NYHET

Anoder for drev og propeller

Volvo Penta-anoder er laget for å ofre seg selv for å beskytte 
drevet og propellen mot galvanisk korrosjon. De er spesielt utviklet, 
fremstilt og testet for å garantere passform og optimal beskyttelse.

Periodisk kontroll og utskifting av anode 

hvis 50 % av anoden er forbrukt, sikrer 

vedvarende god beskyttelse. Materialspe-

siafi kasjonene for Volvo Pentas anoder er 

i noen tilfeller strengere enn andre marine 

materialstandarder i verden. 

Ved installasjon av en ny anode er det viktig 

å sørge for god kontakt mellom anoden og 

overfl aten som den er koblet til. I bruker-

håndboken fi nner du detaljert informasjon 

om vedlikehold og utskifting av anoder. 

Monter alltid originalanoder for best resultat, 

og husk at anodene aldri må males.

Her er våre generelle anbefalinger for 
hvordan du skal velge riktig anode:

Saltvann – sink

Brakkvann – aluminium

Ferskvann – magnesium

September 2017
9-10 Båter i sjøen – Aker Brygge

Oktober 2017
14 VOR In-Port Race
22 VOR Start – Alicante

Juni 2018
xx  VOR fi nish stage 10  
  – Göteborg
17 VOR In-Port Race
  – Göteborg
21 VOR start slutt-trinnet
  – Göteborg

VOR – Volvo Ocean Race
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Dette blir alltid utført under en service
hos et autorisert Volvo Penta verksted
• Kontroll av serienummer i Volvo Pentas database.
• Hvis drivlinjen din omfattes av en kampanje, blir
 den gjennomført.
• Hvis det fi nnes produktforbedringer, vil du bli
 informert og få et prisoverslag.
• For motorer med EVCsystem kobles diagnoseverk- 
 tøyet Vodia til motorens styresystem for kontroll
 av status og eventuelle feilkoder. Samtidig oppdateres
 programvaren med den nyeste versjonen av
 eksisterende EVCgenerasjon.
• På bakgrunn av motorens alder, driftstimer og sist
 utførte service, skiftes komponenter og væsker ut i
 henhold til Volvo Pentas serviceplan.
• Optisk kontroll av en rekke komponenter, slik som
 slanger, kabler, kontakter og gjennomføringer.
• Ved utskifting av komponenter og væsker benyttes
 alltid Volvo Penta originaldeler.
• Du får utlevert en serviceprotokoll der alle utskiftinger
 og kontroller er dokumentert

Hvis det i forbindelse med service oppdages mangler
som påvirker motorens funksjon og pålitelighet, vil du
bli informert, og du vil få en anbefaling og pris på tiltak.

Som en ekstra trygghet når du 
engasjerer et autorisert verksted får 
du forlenget garanti på Volvo Penta 
originaldeler montert av verkstedet. 
Garantien gjelder i 24 måneder eller 
600 driftstimer, avhengig av hva som
inntreffer først.

www.volvopenta.com

Rabatter og tilbud gjelder hos autoriserte Volvo Penta forhandlere til og med 31 oktober 2017 hvis ikke annet blir oppgitt. Kan ikke kombineres
med andre rabatter eller tilbud, eller løses inn mot kontanter. Alle priser er veiledende cirkapriser inkl. moms. Lokale avvik kan forekomme.

Hold deg oppdatert ved 
hjelp av bloggen vår 

– Professional Power –  
nordicblog.volvopenta.com

Følg Volvo Penta Sverige 
på Facebook: 

www.facebook.com/
volvopentasverige

Følg Volvo Penta
på Instagram 

@volvopentanordic

Hjelpen er alltid nær. Døgnet rundt,
alle dager i uken.

Skandinaviske språk +32 9 255 69 67
English speaking +32 9 255 69 77

N
or

w
ay

Din autoriserte forhandler 
er alltid i nærheten
Etter å ha samarbeidet med båtbyggere og båteiere i mer enn 100 
år, har Volvo Penta opparbeidet kompetansen og infrastrukturen som 
er nødvendig for å kunne tilby omfattende service i hele verden.

Forhandlernettet vårt på ca. 3000 autoriser-

te forhandlere rundt om i verden er i stadig 

utvikling for å møte dine behov og sørge for 

at du aldri er langt unna effektiv service og 

kundestøtte av høy kvalitet for Volvo Penta-

utstyret. Forhandlerverkstedene er utstyrt 

med avanserte diagnosesystemer, alle spe-

sialverktøy og den nyeste serviceinformasjo-

nen. Vedlikehold og reparasjoner utføres av 

sertifi serte teknikere som får kontinuerlig 

opplæring i Volvo Pentas nyeste teknologi 

og reparasjonsmetoder, og de bruker bare 

Volvo Penta-originaldeler.

Du har rask tilgang til kundestøtte, service 

og reservedeler uansett hvor du befi nner 

deg. Finn din nærmeste autoriserte

forhandler på www.volvopenta.com

Nå kan du handle Volvo Penta originaldeler og tilbehør

på nettet fra din lokale forhandler når du selv ønsker det

www.volvopentashop.com

Last ned Volvo Penta Dealer
Locator-appen for hurtig 

informasjon om nærmeste
forhandler rundt om i verden.


