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VÅRsäsongen 2017
Volvo Penta – Smartaste vägen till ett enkelt båtliv

D1/D2-SERIEN
Extremt tillförlitlig, 
ren, tyst och med 
minimala vibrationer

D3-SERIEN
Med konverterings-
kit till D3 kan du
behålla ditt drev

J-PROPELLER
Modern aluminium-
propeller till klas-
siska Duoprop-drev

V6/V8-SERIEN
Överträffar de 
 tuffaste utsläpps-
normerna i världen
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Extremt tillförlitlig, ren, tyst och med minimala 
vibrationer. Högt vridmoment vid låga varvtal 
gör manövreringen enkel. Färskvattenkylning 
som standard. Anpassad för varmvatten uttag 
med hög kapacitet. Minimala utsläppsnivåer.

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 på alla dina 
 kommandon. Vridmomentet hjälper också till att driva branschens 
mest kraftfulla generatorer.

Effektiv laddning
Alla motorer i D-serien är utrustade med högkapacitetsladdning. 
115 A-växelströmsgeneratorn har en inbyggd laddsensor som ger 
korrekt batteriladdningsspänning. 

Säkra starter – enkla stopp
Med automatisk förvärmning och reläakti verad startmotorsolenoid 
startar motorn snabbt och säkert. Elstopp fi nns som  standard på alla 
motorer i D-serierna.

D1/D2-serien

15% rabatt
Exkl. propeller. 
Kampanjpris inkl. drev från 57 377 kr.
(Rek. ord. ca pris från 67 502 kr)

D1/D2-serien

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

Nya funktioner för ett enklare båtliv
Genom EVC-plattformen (Electronic Vessel Control) kan du kom-
plettera inombordsmotorn med intelligenta funktioner. Lågfartsläge, 
enspaksläge och farthållare kan byggas in i standardreglagen.

Klarar stränga miljökrav
Volvo Pentas dieselmotorer – från D1 till D6 och D11 till D13 – 
uppfyller de hårdaste miljökraven: US EPA Tier 3. Partikelutsläppen är 
40 procent lägre och kväveoxid- och kolväteutsläppen är 20 procent 
lägre jämfört med tidigare nivåer.

D3-serienD3 170 hk och uppåt

15% rabatt
Med backslag, drev eller konverteringskit. 
Exkl. propeller. Prisexempel med 
konverteringskit från 199 107 kr.
(Rek. ord. ca pris från 234 244 kr)

Kompatibla drev
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
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Globalt servicenätverk
Med varje Volvo Penta-produkt 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.

Garanti och Extended Coverage
Vår garanti täcker hela motorpaketet i 2 år, och de största kompo-
nenterna 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.

Dubbla din reservdelsgaranti
Volvo Pentas originaldelar och tillbehör 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. 

Service och support

Våra bensinmotorer med kata lysator över träffar 
de tuffaste utsläpps normerna i världen och 
med aluminiumblock erbjuds ett överlägset 
vikt/effektför hållande för ökat vridmoment 
och ökad  acceleration vid varje gasinställning. 
Erbjudandet gäller V6-280 och V8-350.

Direktinsprutning
Övergången från en teknik med flera portar till direktinsprutning 
skapar en renare förbränning och förbättrar bränsleekonomin. 

Katalysator för mycket låga utsläpp
Minskade utsläpp vid tomgång med 95 procent.

Färskvattenkylning
Alla våra bensinmotorer har färskvattenkylning, vilket innebär 
att inga motordelar exponeras för saltvatten eller sjövatten.

NYHET – Easy drain
Nu introducerar vi Easy Drain till vår senaste generation av bensin-
motorer. Funktionen gör det enkelt att tömma råvatten från motorn 
inifrån båten oavsett om den är i vattnet eller inte.

V6/V8-serien

V6/V8-serien

15% rabatt
Exkl. propeller. Gäller V6-280 och V8-350.

Kampanjpris V6-280 inkl. drev från 191 949 kr.
(Rek. ord. ca pris från 225 822 kr)

Kampanjpris V8-350 inkl. drev från 252 759 kr.
(Rek. ord. ca pris från 297 364 kr)



4

www.volvopenta.com

Rabatter och erbjudanden gäller hos auktoriserade Volvo Penta återförsäljare t.o.m. 2 april 2017 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.

S
w

edish 0
1-2

0
17

Du hittar alla våra erbjudanden och din 
närmaste återförsäljare på

www.båtkusten.se

En helt ny modern aluminiumpropeller som 
konstruerats för våra klassiska Duoprop-drev. 

Patenterad bladgeometri
Den patenterade bladgeometrin och stora propellerdiametern ger 
optimal verkningsgrad samt tyst och mjuk gång.

Starkare och mer hållbar
Höghållfast aluminiumlegering och en särskild pressgjutningsprocess 
gör propellrarna starkare och mer hållbara än traditionella, formgjutna 
propellrar. Fyra lager med färg ger utmärkt korrosionsskydd.

J-propeller

20% rabatt
Kampanjpris från 6 078 kr.
(Rek. ord. ca pris från 7 598 kr)

J-propeller till klassiska 
Volvo Penta drev


