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en ny säsong
Tips från din Volvo Penta återförsäljare – Höst 2015

FÖRDELAR
En inombordare 
ger dig många 
tänkvärda fördelar.

RENOVERA
För bättre tillförlit-
lighet och säkerhet, 
renovera din motor.

NYA GARANTIER
Volvo Penta inför 
nya garantier på 
originaldelar.

MOTORKAMPANJ
Ta del av ett flertal 
förmånliga motor-
kampanjer.
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bästa för din motor. Med Volvo Pentas olja 

är du alltid säker på att du får det bästa för 

just din Volvo Penta motor!

Volvo Pentas smörj medel testas i tuffast möjliga förhållanden, 
från ekvatorial värme till arktisk kyla och även på olika höjder 
över havet, för att säkerställa att den ständigt fungerar optimalt.

Volvo Penta gör betydande investeringar i 

utvecklingen av alla sina produkter och 

smörjmedel är inget undantag. De är 

utformade och anpassade för att möta våra 

motorers specifikationer och garantera att 

komponenterna fungerar tillsammans i 

perfekt harmoni. 

Även om oljor från olika fabrikat kan ha 

samma beteckning så är det ofta stora 

skillnader i tillsatser och på kvaliteten på 

grundoljan, vilket i sin tur leder till olika 

egenskaper som kanske inte alltid är det 

Idag, efter nästan 60 år på marknaden, är Aquamatic
fortfarande världens ledande och mest avancerade
drevsystem för 20–45-fotsbåtar.

DREV GER DIG MÅNGA FÖRDELAR 
JÄMFÖRT MED UTOMBORDARE CO HC+NOx
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KONKURRENT 3 
200 HK utombords

Fördelarna med drev kontra utombords-

motor är många. En fri akterspegel ger mer 

båtglädje och gör att båtens mest värde-

fulla yta – akterspegeln – kan användas till 

allt såsom bad, all typ av fiske och vatten-

sporter. Ingen utvändig motor finns som tar 

plats eller är i vägen.

USA:s allt strängare och EU:s framtida 

utsläppsregler för drev ger lägre nivåer 

av väteklorid-, kväveoxid- och koldioxid-

utsläpp. Med hjälp av katalysatorer gör 

Volvo Pentas drevmotorer ett betydligt 

mindre miljöavtryck.

Bättre bränsleeffektivitet och längre 

räckvidd är en annan fördel. En större, 

effektiv propeller bladarea och DuoProp 

gör att drev motorer arbetar effektivare 

än utom bordare. Det innebär en lägre 

bränsleförbrukning och längre tid på 

sjön utan att kostnaden blir högre.

Du får även ett bättre stöldskydd. En 

motor med drev är inbyggd i båten, 

vilket gör det svårt att stjäla den. En 

motor som sitter på utsidan av båten 

är betydligt mer stöldbegärlig.

GRUNDOLJANS UPPBYGGNAD 
STYR FUNKTION OCH KVALITET
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Volvo Pentas minsta motorer klarar de 
absolut högsta kraven i världen när det gäl-
ler utsläpp. Med högt vridmoment och små 
inbyggnadsmått är motorerna lättplacerade 
och ger utrymme för annat i motorrummet. 
Med elektroniskt stopp och mindre vibratio-
ner är D1 – D2 de perfekta motorerna för 
segelbåten. 

Volvo Pentas motorer ger hög prestanda 
och effektiv bränsleekonomi. Från D3 och 
uppåt är alla våra motorer som standard 

utrustade med Volvo Pentas elektroniska 
plattform, EVC, för elektro niska reglage. 
Bland annat ingår motorövervak ning, 
instrumentdimmer och larm med delanden i 
symbolform. 

Med en ny Volvo Penta motor får du ökad 
säkerhet, mer komfort, bättre bränsleeko-
nomi och framför allt mer körglädje och ett 
ökat värde på din båt. Kontakta din auktori-
serade återförsäljare, de hjälper dig att välja 
rätt motor!

PERFEKTA ERBJUDANDEN OM DU 
FUNDERAR PÅ EN NY MOTOR
Om du trivs med din båt, men tycker att motorn inte längre 
uppfyller dina krav, är det läge för en uppdatering. Nu är det 
extra förmånligt genom våra erbjudanden och inbytespremie.

JUST NU! D2

10% RABATT
Samt skrotningspremie 
på 10 000 kr* 

Volvo Penta
Dieselmotor

Rek. ord. pris Rek. pris med 
10% rabatt

Inbytes-
premie*

Rek. pris med 
rabatt och premie

D1-13 MS15L/A 65 972 kr 59 375 kr 6 000 kr 53 375 kr
D1-20 MS15L/A 75 274 kr 67 747 kr 10 000 kr 57 747 kr
D1-30 MS15L/A 86 516 kr 77 864 kr 10 000 kr 67 864 kr
D2-40 MS15L/A 105 982 kr 95 384 kr 10 000 kr 85 384 kr
D2-55 MS25L/A 117 592 kr 105 833 kr 10 000 kr 95 833 kr
D2-55 HS25A 120 446 kr 108 401 kr 10 000 kr 98 401 kr
D2-75 MS25L/A 141 050 kr 126 945 kr 10 000 kr 116 945 kr
D2-75 HS25A 143 903 kr 129 513 kr 10 000 kr 119 513 kr
D1-13 130S 84 452 kr 76 007 kr 6 000 kr 70 007 kr
D1-20 130S 93 755 kr 84 379 kr 10 000 kr 74 379 kr
D1-30 130S 104 996 kr 94 497 kr 10 000 kr 84 497 kr
D2-40 130S 124 472 kr 112 025 kr 10 000 kr 102 025 kr
D2-55 130S 130 637 kr 117 573 kr 10 000 kr 107 573 kr
D2-75 150S 156 170 kr 140 553 kr 10 000 kr 130 553 kr

* Inbytespremien gäller vid inlämnande av din gamla motor och drev/backslag.

VOLVO PENTA D1 / D2 MED DREV/BACKSLAG (exkl. propeller)

Motorkampanjen gäller under perioden 15/8—31/10 2015.

JUST NU! D1

10% RABATT
Samt inbytespremie på 
upp till 10 000 kr* 
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Observera: För installationerna ovan måste befintligt segelbåtsdrev by-

tas ut, förutom för 120S-segelbåtsdrev där en separat sats (för D1-13 

till D2-40) är tillgänglig.

Observera: För installationerna ovan måste backslaget bytas ut.

Nedan presenteras de motorbyten som kan utföras med Utbytessats D1/D2. Rådgör alltid med din Volvo Penta-
återförsäljare om vilket byte som gynnar dig och din båt mest. Ytterligare motorinformation finner du i det separata motor-
produktbladet som finns på www.volvopenta.com.

Enklare installation av din nya D1- eller D2-dieselmotor

utbytessats D1/D2 NY!

4



5

VOLVO PENTA D3
Nu har du ett mycket prisvärt tillfälle att köpa en ny, ren och 
starkare Volvo Penta motor! Tack vare vårt konverteringskit 
kan du behålla ditt drev om du inte vill byta ut allt.

JUST NU! D3
170/200/220 SX/DPS

20% RABATT
Exkl. propeller:

Volvo Penta Dieselmotor
komplett med drev (SX/DPS)

Rek. ord. pris Rek. pris med 
20% rabatt 

D3-170 SX 296 635 kr 237 308 kr
D3-200 DPS 349 051 kr 279 241 kr
D3-220 DPS 377 445 kr 301 956 kr

Volvo Penta Dieselmotor
med konverteringskit (utan drev)

Rek. ord. pris Just nu!

D3-170 228 073 kr 180 000 kr
D3-200 266 916 kr 200 000 kr
D3-220 295 309 kr 220 000 kr

VOLVO PENTA D3 MED DREV (exkl. propeller)

VOLVO PENTA D3 MED KONVERTERINGSKIT

Kompatibla drev för konverteringskit

AQ 290

AQ 290A

AQ 290 DP

AQ 290A DP

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

JUST NU! 
D3 med konverteringskit, från

180 000 kr

VOLVO PENTA D4 / D6 (exkl. propeller)
JUST NU! D4 / D6
(Exkl. propeller. )
Inbytespremie på 

upp till 150 000 kr* 

VOLVO PENTA D4 / D6
Just nu får du en inbytespremie om du samtidigt lämnar in 
din gamla motor och drev vid köp av en ny D4 eller D6.

Volvo Penta
Dieselmotor

Rek. ord. pris, 
från

Inbytespremie* Prisexempel med 
inbytespremie

D4 Backslag 292 928 kr 75 000 – 100 000 kr   D4-180 HS45AE  217 928 kr
D6 Backslag 443 390 kr 100 000 – 125 000 kr D6-330 HS63AE  343 390 kr
D4 DPH 389 722 kr 100 000 – 125 000 kr D4-225 DPH  289 722 kr
D6 DPH 555 049 kr 125 000 – 150 000 kr D6-330 DPH  430 049 kr

* Skrotningspremien gäller vid inlämnande av din gamla motor och drev/backslag. 
  För exakta skrotningspremier och priser, kontakta din lokala auktoriserade Volvo Penta återförsäljare.
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TECKNA DIG FÖR 3 ÅRS EXTRA 
FULLSTÄNDIGT SKYDD
I tillägg till din normala garanti kan du nu teckna dig 
för Volvo Pentas program med förlängt skydd och 
få tre extra års fullständigt skydd för hela paketet 
– från manöverplats till motorer och drev. Undvik 
potentiella, framtida reparationskostnader.

Programmet för utökat skydd ger samma 

fullständiga täckning som de två första 

årens garanti. Det täcker reparation och 

byte av defekta delar. Detta inkluderar alla 

Volvo Penta-produkter, förutom förbruk-

ningsvaror som filter, slangar och remmar.

Programmet för förlängt skydd köps när du 

beställer ditt drivpaket eller inom tre måna-

der efter datum för garantiregistreringen.

Allmänt

• Gäller år tre till och med år fem.

• Tillgängligt globalt för Volvo Pentas 

 marina fritids- produkter, både diesel 

 och bensin.

• Köps när drivpaketet beställs eller senast 

 tre månader efter datum för garanti-

 registreringen.

Förutsättningar

• Gäller endast för produkter som används 

 till fritidsbruk.

• Regelbunden service och underhåll enligt 

 tillämpligt serviceschema.

• Inspektion efter utförd installation av 

 Volvo Penta återförsäljare.

• Giltig garantiregistrering hos din 

 återförsäljare. 

För ytterligare information, eller för att 

 teckna dig för det förlängda skyddet, 

 kontakta din Volvo Penta återförsäljare.

* För fullständiga villkor kontaktar du din lokala Volvo 
Penta-återförsäljare eller se ”Förlängt skydd marina 
fritidsbåtar – Villkor ”, som finns på www.volvopenta.
com/extendedcoverage (inkluderat i det hämtningsbara 
dokumentet om förlängt skydd).

FÖRDUBBLAD GARANTITID NÄR 
VI MONTERAR DITT NYA INKÖP
Inte nog med att Volvo Penta förser dig med reservdelar 
som är skräddarsydda till din motor – de har dessutom en 
omfattande garanti så att du ska kunna känna dig trygg.

Volvo Penta originaldelar och tillbehör är 

konstruerade och tillverkade för att uppfylla 

högsta tänkbara kvalitetskrav och utfor-

made för att fungera perfekt tillsammans 

med Volvo Pentas motorer. Om det trots allt 

skulle uppstå problem med en reservdel på 

grund av en defekt som täcks av garantin 

finns Volvo Penta där för att hjälpa dig. 

Samtliga Volvo Penta originaldelar och 

tillbehör (förutom slitagedelar) som säljs via 

en auktoriserad Volvo Penta återförsäljare 

har 12 månaders garanti som standard.

Om reservdelarna dessutom monteras av 

en auktoriserad Volvo Penta återförsäljare

förlängs garantitiden till 24 månader eller 

600 timmar (det som inträffar först).

100%

Garanti-
period

Förlängt
skydd

50%

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
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Nästa generation – starkare, 
snabbare och med dramatiska 
förbättringar gällande bränsle-
förbrukning och lägre emis-
sionsnivåer.

Nya V6 har VVT (variabel 
ventilstyrning) som optimerar 
vridmomentet för bästa
acce leration och hög toppfart.
Som första motor på mark-
naden har nya V6 – GDI 
direktinsprutning för lägre 
bränsleförbrukning.

HELT NYA V6 
200/240 HK

NYHET

Ett nytt revolutionerande 
koncept inom marina driv system 
– nya Volvo Penta Forward 
Drive (FWD) presen terades 
första gången på båtmässan 
Miami International Boat Show i 
februari.

Systemet tillsammans med rätt 
skrovdesign ger överlägsen 
respons, accelera tion, bränsle-
ekonomi och mång sidighet. Det 
möjlig gör en mängd olika 
aktiviteter bakom båten, till 
exempel wakesurfing och 
wakeboarding.

NYA, INNOVATIVA 
FORWARD DRIVE

OPTIMERADE STYRREGLAGE 
TILL DIN SEGELBÅT
Volvo Pentas styrreglage för segelbåtar har 
utvecklats lika mycket med tanke på segling 
som för styrning av motorn. Kompakt design 
minimerar bl. a. risken för att linor ska fastna.

MEKANISKT STYRREGLAGE
Tillverkad av massivt rostfritt stål 316. 
Stänkskyddad installation. För uppgra-
dering av tidigare modeller av reglage. 
Mekanism beställs separat.  
Reglage/platta i stål. Rek ca pris 1 673 kr

SIDMONTERAD EVC KONTROLL
För D3 och D4.

RATT I KLASSISK MAHOGNY
Av exklusiv FSC-certifierad mahogny.  
Rek ca pris 2 238 kr

3-EKRAD LÄDERRATT
Tillverkad av läder och rostfritt stål.
Rek ca pris 3 389 kr

5-EKRAD RATT I ROSTFRITT STÅL
Robust ratt tillverkad av 316 rostfritt stål.  
Rek ca pris 1 274 kr

BOAT TRIM SYSTEM (BTS)
Ger dig perfekt kontroll över båtens trim-
ning. Rek ca pris från 7 453 kr

KONTROLL MED RÄTT KÄNSLA
Exklusiva och ergonomiskt utformade rattar för kabin- 
och flybridge, perfekt anpassade till Volvo Pentas reglage, 
 displayer och BTS, gör det enklare och säkrare att köra din 
båt. Samtidigt får du en bättre bränsleekonomi.
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www.volvopenta.se

Rabatter och erbjudanden gäller hos auktoriserade Volvo Penta återförsäljare t.o.m. 31 oktober 2015 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.

Ladda ner Volvo Penta Dealer 
Locator-appen för  snabb 
information om närmaste 

återförsäljare runt om i världen.

Följ Volvo Penta Sverige 
på Facebook: 

www.facebook.com/
volvopentasverige

Följ Volvo Penta på Instagram 
@volvopentanordic och 

@båtkusten

Hjälp finns alltid nära.
Dygnet runt, alla dagar i veckan.

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

BARA DET BÄSTA ÄR GOTT NOG 
HOS EN AUKTORISERAD SERVICE
Hos en auktoriserad Volvo Penta återförsäljare får du alltid 
professionell hjälp. Alla specialverktyg, all diagnostikutrust-
ning och all specialkunskap samlat på ett och samma ställe.

I din Volvo Penta drivlina finns en mängd 

datorer som styr allt från bränsleinsprutning 

till växling. Mjukvaran uppdateras ständigt 

för att optimera drivlinans funktioner och 

din körupplevelse. När du servar din motor 

hos en auktoriserad verkstad ingår alltid 

senaste mjukvaran utan kostnad. Endast 

arbetskostnad kan tillkomma. Alla åtgärder 

och kontroller som genomförs på din motor 

och drivlina dokumenteras och redovisas 

på ett serviceprotokoll. Självklart används 

endast Volvo Penta originaldelar för att 

bibehålla prestandan. 

Med regelbunden service och förebyg-

gande underhåll får du ett bekymmersfritt, 

säkert och långvarigt ägande av din Volvo 

Penta motor. Dessutom kan du få hjälp 

dygnet runt, alla dagar i veckan genom vår 

Action Service.

Detta görs alltid vid service hos en 
Volvo Penta auktoriserad verkstad

• Kontroll av serienummer i Volvo Pentas databas.
• Berörs din drivlina av kampanj så genomförs den.
• Finns produktförbättringar blir du informerad och 
 får en prisuppgift på kostnaden.
• För motorer med EVC system kopplas diagnosverk-
 tyget Vodia till motorns styrsystem för kontroll av 
 status och eventuella felkoder. Samtidigt uppdateras 
 mjukvaran med senaste versionen av befintlig EVC 
 generation.
• Baserat på motorns ålder, driftstimmar och senast 
 utförda service genomförs byte av komponenter 
 och vätskor enligt Volvo Pentas serviceschema. 
• Optisk kontroll av ett flertal komponenter såsom  
 slangar, kablar, kontakter och genomföringar.
• Vid byten av komponenter och vätskor används alltid  
 Volvo Penta originaldelar.
• Samtliga byten och kontroller dokumenteras i ett  
 serviceprotokoll som överlämnas till dig.

Om det i samband med service upptäcks brister som 
påverkar motorns funktion och tillförlitlighet blir du 
informerad och får rekommendation samt prisuppgift på 
åtgärd. Som en extra trygghet när du anlitar en aukto-
riserad verkstad får du utökad garanti på av verkstaden 
monterade Volvo Penta originaldelar. Garantin gäller i 
24 månader eller 600 drifttimmar beroende på vilket 
som inträffar först.

Du hittar våra erbjudanden och din 
närmaste återförsäljare på

www.BATKUSTEN.se

S
verige
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