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VÅRSESONGEN 2018
Volvo Penta – Den smarteste veien til et enklere båtliv

NYHET!
Vi vil stolt presen
tere Volvo Penta 
Easy Connect

D3-SERIEN
Med konverterings
settet for D3 kan du 
beholde drevet ditt

KONKURRANSE
Vinn en reise for 
to til Volvo Ocean 
Race i Göteborg

V6/V8-SERIEN
Overgår de 
strengeste utslipps
kravene i verden

Nyhet - Volvo Penta Easy Connect.
15 % rabatt på D1/D2/D3.

Unikt Volvo Ocean Race produkt på kjøpet!
Vinn en reise for to til Volvo Ocean Race.

VINN EN REISE FOR TO TIL VOLVO OCEAN RACE I GÖTEBORGLes mer på baksiden.
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Ekstremt pålitelig, ren, stillegående og med minimale 
vibrasjoner. Ferskvannskjøling som standard. 
Minimale utslippsnivåer.

Lavt turtall – høy komfort
Volvo Penta Dseriens maksimale turtall er lavt, noe som gir lave 
vibrasjoner i marsjfart. Resultatet er lave støynivåer som reduseres 
ytterligere med seildrev.

Dreiemoment for seilbåter
Motorene i Dserien har høyt dreiemoment ved lave turtall.  
Det betyr mye kraft og rask respons på alle dine kommandoer. 
Dreiemomentet bidrar dessuten til å drive bransjens 
kraftigste generatorer.

D1/D2-serien

15% rabatt
Ekskl. propell. 
Kampanjepris fra kr 49 838.
(Veil. ord. pris fra ca. kr 58 633)

D1/D2-serien

Kjøp en ny, ren og sterk Volvo Penta motor! Takket 
være konverteringssettet for D3, kan du beholde drevet 
ditt hvis du ikke vil bytte ut alt. 

Nye funksjoner for et enklere båtliv
Ved hjelp av EVCplattformen (Electronic Vessel Control) kan du 
komplettere innenbordsmotoren med intelligente funksjoner. 
Avhengig av motor og drivlinje kan du installere F.eks joystick 
styring og autopilot. Volvo Pentas dieselmotorer oppfyller de 
strengeste miljøkravene: US EPA Tier 3.

D3-serienD3 170 hk og oppover

15% rabatt
Med gir, drev eller konverteringssett. 
Ekskl. propell. Priseksempel med 
konverteringssett fra kr 172 236.
(Veil. ord. pris fra ca. kr 202 630)

Kompatible drev
AQ 290
AQ 290A
AQ 290 DP
AQ 290A DP

SPA
SPA1
SPA2
SPC

SPE
DPA
DPA1
DPA2

DPB
DPB1
DPC
DPC1

DPD
DPD1
DPE

Unikt Volvo 
Ocean Race 
produkt på 

kjøpet!

D2-75

Del opplevelsen din
La familien og vennene dine følge reisen ombord med Easy Connect. 
Appen lar dem følge og lagre ruter med mulighet til å dele dem på 
sosiale medier, samtidig som de kan holde et nysgjerrig øye med 
både kurs og hastighet. Ruter og båtdata lagres automatisk i Easy 
Connectappen, og kan senere hentes og deles fra hvor som helst 
(delefunksjonen krever tilgang til Internett).

Informer din Volvo Penta-forhandler
Easy Connect gjør det mulig å dele feilkoder med din utvalgte 
Volvo Penta forhandler, inkludert serienummer og motortimer. 
En praktisk funksjon ved bestilling av service eller kontroll.

Volvo Penta Easy Connect 
– enkel tilkobling via Bluetooth®

Introduksjonstilbud – t.o.m 30/4 2018

10% rabatt
Kampanjepris fra kr 3 375.
(Veil. ord. pris fra ca. kr 3 750)

Produktet er tilgjengelig for diesel (ikke D1/D2) og bensinmotorer med Electronic Vessel Control (EVC BE) i singel og dobbeltinstallasjoner. Det er også tilgjengelig for ikkeEVCbensin
motorer fra modellår 2006 i singelinstallasjoner. Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc.
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Volvo Penta D2-75 eller V6-280
Hver konkurransebåt i Volvo Ocean Race er utstyrt med én eneste 
motor – en standard Volvo Penta D275 med Sdrev. Motoren driver 
alt ombord – kommunikasjon og datamaskiner, lys og varme, vann
forsyning, kjølkontroll og akutt fremdrift. For teamenes RIBbåter er 
neste generasjons V6280 valgt ettersom den gir en suveren kraft og 
manøvrerbarhet i tillegg til lave utslipp. Det er den reneste bensin
motoren tilgjengelig på markedet.

Unikt Volvo Ocean Race produkt
Kjøp en D275 eller V6280 under kampanjeperioden, så får du 
et unikt Volvo Ocean Race produkt på kjøpet. Mer informasjon 
får du fra din Volvo Penta forhandler.

Nyhet! Utskiftingssett for Yanmar-motorer
Volvo Pentas utskiftingssett for D1, D2 og D3motorer hjelper deg 
å gjøre en kostnadseffektiv overgang fra en eldre Volvo Penta motor. 
Nå også fra en Yanmarmotor, til seneste generasjonens Volvo Penta 
D1 og D2motorer. 

Fornyet båtglede
Ved å installere en ny motor øker du båtens ytelse vesentlig. Med rett 
motor får du bedre akselerasjon, umiddelbar respons og høy marsjfart. 
Både manøvrerbarheten og komforten ombord blir bedre. Kontakt din 
Volvo Penta forhandler eller besøk www.volvopenta.com.

Offi siell Volvo Ocean 
Race-leverandør 

Repowering – invester i 
en bedre båtopplevelse

Bensinmotorene våre med katalysator er bedre enn de 
strengeste utslipps kravene i verden, og med aluminiums
blokk tilbys et overlegen vekt/effektforhold for økt 
 dreie moment og bedre akselerasjon. Tilbudet gjelder 
V6280 og V8350.

Direkteinnsprøytning og katalysator
Overgangen fra en teknologi med forgassere til direkteinnsprøytning 
gir en renere forbrenning og forbedrer drivstofføkonomien. 
Med katalysator reduseres utslippet på tomgang med 95 prosent.

Ferskvannskjøling
Alle bensinmotorene våre har ferskvannkjøling, og dermed blir ingen 
motordeler utsatt for sjøvann.

Easy drain
Funksjonen gjør det enklere å drenere sjøvann fra motoren, uansett 
om den ligger på vannet eller ikke.

V6/V8-serien

V6/V8-serien

15% rabatt
Ekskl. propell. Gjelder V6280 og V8350.

Kampanjepris V6280 inkl. drev fra kr 174 962.
(Veil. ord. pris fra ca. kr 205 838)

Kampanjepris V8350 inkl. drev fra kr 228 937.
(Veil. ord. pris fra ca. kr 269 338)

Unikt Volvo 
Ocean Race 
produkt på 

kjøpet!

V6-280

Volvo Ocean 
Race produkt 

på kjøpet!

Unikt
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www.volvopenta.com

Rabatter og tilbud gjelder hos autoriserte Volvo Penta forhandlere til og med 1. april 2018, hvis ikke annet er 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.
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Vinn med din nye Volvo Penta motor. Kjøper du en ny 
Volvo Penta motor i kampanjeperioden kan du være 
med og konkurrere om en reise for to til Volvo Ocean 

Race i Göteborg. Mer informasjon om  
konkurransen får du hos din autoriserte  
forhandler! Vinnerne kåres etter kampanjens slutt.

Vinn en reise for to VINN EN REISE FOR TO TIL VOLVO OCEAN RACE I GÖTEBORG

Globalt servicenettverk
Med alle Volvo Penta produkter følger det kundestøtte fra et globalt
nettverk av forhandlere i mer enn 130 land. Disse forhandlerne er
spesialisert innen vedlikehold og reparasjon av Volvo Penta produk
tene dine og bruker kun Volvo Penta originaldeler.

Volvo Penta Action Service
Denne telefontjenesten tilbyr hurtig kundestøtte på 27 språk døgnet
rundt, hele året.

Garanti og Extended Coverage
Garantien vår dekker hele motorpakken i 2 år og de største kompo
nentene i ytterligere 3 år. Med Extended Coverage beholder du full
beskyttelse selv i år 3–5 slik at du kan føle deg helt trygg. Den utvi
dede garantien må kjøpes hos en Volvo Penta forhandler i forbindelse
ved bestilling og/eller idriftsetting av motoren.

Doble reservedelsgarantien
Volvo Pentaoriginaldeler og tilbehør omfattes av vår 12 måneder
lange standardgaranti. Hvis de er levert og installert av en autorisert
Volvo Penta forhandler, forlenger vi garantien til 24 måneder. Dette
gjelder også for arbeidet.

Service og kundestøtte

Nå kan du handle Volvo Penta originaldeler og tilbehør
på nettet fra din lokale forhandler når du selv ønsker det.
www.volvopentashop.com


