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EFTERÅRSTILBUD
Tips fra din Volvo Penta forhandler – efterår 2018

NY GENERATION AF 
BENZINMOTORER
Fem gange renene 
end en påhængsmotor.

VOLVO PENTA 
EASY CONNECT
Nu er appen også til-
gængelig for Android.

OPTIMAL 
 BESKYTTELSE OG 
YDEEVNE
Specielt producerede 
transmissionsolier.

MOTORUDSKIFT-
NINGSSÆT
Til Volvo Penta- og
Yanmar- motorer.

Nye mekaniske reguleringer – side 3
Indbytningskampagne D1/D2, V6/V8 – side 4-5

20% rabat på D3/D4/D6 – side 5
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App’en giver dig adgang til vigtige oplys-

ninger om motor, båd og rute – direkte i 

din smartphone eller tablet. Appen kan 

downloades gratis og forbindes via en 

Bluetooth®-enhed, der skal installeres på 

båden. Grænsefl aden overfører data, der 

kan vises i realtid om bord på båden eller 

bruges senere som reference, når du igen 

er på land. Rutehistorik gemmes automa-

tisk i appen og er nyttig til planlægning af 

fremtidige sejlture. Din autoriserede for-

handler kan fortælle dig, hvilke funktioner, 

der passer til din motor.

Vejl. udsalgspris fra 2 976 kr

Volvo Penta Easy Connect 
– nu også til Android
Med Volvo Pentas produkt Easy Connect kan du opkoble dig til 
din båd via en smartphone eller tablet og dermed forbedre båd-
oplevelsen om bord og på land.

NYHED

Næste generation – hurtig, 
kompakt, effektiv og økonomisk 
Du lægger også mærke til, at udstødningsgasserne næsten elimineres. Vores 
nye motorer er de reneste marine benzinmotorer på markedet i dag. Kuldioxid-
emissionerne er reduceret med 95 % i tomgang, og i dag er de fem gange 
renere end for påhængsmotorer med tilsvarende hestekræfter.

Ny teknologi
Al udvikling og ny teknologi i Volvo Pentas 

nyeste generation af V6- og V8-benzinmoto-

rer er designet til at give en bedre oplevelse 

på vandet. Opgradering af ydelsen og bedre 

brændstoføkonomi er blot nogle få eksemp-

ler. Nu kan du tale med de andre uden at 

blive udsat for udstødningsgasser. Næsten 

halvdelen af bådlivet sker med en motor i 

tomgang. Så er det godt at vide, at CO2-

udledningerne er blevet reduceret med 95 % 

i tomgang. Vi fremstiller de reneste fremdriv-

ningsmotorer på markedet i dag.

Overlegen præstation
Med direkte indsprøjtning og variabel ventil-

styring opnås et højere drejningsmoment og 

acceleration over hele omdrejningsantallet. 

Easy drain
Ferskvandskøling og katalysator samt Volvo 

Penta Easy Drain er standardudstyr, som 

muliggør tømning af søvand på få minutter, 

uanset om båden er i vandet eller på land. 

Alle servicepunkter er nu lettilgængelige og 

serviceintervallerne er forlængede. Besøg din 

forhandler, og mød den næste generation.

Easy Connect-appens layout ligner et instrument-
panel og kan tilpasses dine unikke behov. Der er et 
Captain-view der kan bruges om bord på båden, og 
Home-view, der viser gemt information, når appen ikke 
er forbundet med båden.

NYHED
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Nye mekaniske reguleringsbokse
De nye reguleringsbokse til mekanisk styrede motorer er udviklet 
med fokus på ergonomi og sikkerhed. Trimknapperne og de neu-
trale  sikkerhedsafbrydere er standardudstyr på alle modeller.

Fremragende ergonomi, elegant design og 

topmoderne mekanismer sikrer jævn og 

stabil drift. Eksempel på funktioner:

• Neutral opvarmning

• Sikkerhedsafbryder for neutral position

• Trim- og tiltkontakt – Fingerspidsregu-

 lering af drevets trim og tilt.

• Sikkerhedsafbryder – Tilsluttet den 

 medfølgende sikkerhedslinje til nødstop 

 af motoren (sidemonteret regulering).

• Friktionsjustering - Justerbar friktions-

 bremse til fi njustering af håndtaget.

NYHED

Aktiv korrosionsbeskyttelse af drev
Den aktive korrosionsbeskyttelse (ACP) til drev sørger for en 
 pålidelig og effektiv beskyttelse mod galvanisk korrosion. 
Systemet erstatter offeranoderne, der er monteret på enheden.

Ved at overvåge og styre de elektriske 

strømme i vandet, der omgiver enheden, 

sikrer ACP-systemet den bedste beskyt-

telse i alle typer fersk- eller saltvand. Sys-

temet er fuldt integreret i EVC (Electronic 

Vessel Control) og beskyttelsesstatus samt 

indstillinger vises i standarddisplayerne. 

Ingen yderligere instrumentering er på-

krævet. Når landstrøm ikke er tilgængelig, 

anvender ACP-systemet bådens batteri. 

Hvis batteriniveauet er under 75 %, beskyt-

tes drevet af backup-anoden.

NYHED

Efter 45.000 nautiske mil og en 
spændende sidste etape, var det 
til slut det kinesiske team Dong-
feng Race Team, der løb med 
totalsejeren i den hidtil længste 
version af Volvo Ocean Race.
Det var det mest jævnbyrdige 
opløb i racets historie, hvor tre 
både kæmpede om førstepladsen 
hele vejen til målet i Haag.
 
Vi vil hermed endnu engang 
ønske tillykke til alle 16 vindere i 
vores tidligere motorkampagner. 
Vi havde den store fornøjelse at 
tilbringe 3 fantastiske dage sam-
men med dem, ved Volvo Ocean 
Race arrangementet i Gøteborg.´

Volvo Ocean Race

Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race
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Opgrader til ny teknologi, og 
oplev fornyet sejlglæde
Har din båd mistet lidt af sin oprindelige kraft og styrke? En smart 
måde at forbedre ydeevnen på din båd – og tage bådlivet til et nyt 
niveau – er simpelthen at udskifte motoren. Nu er det desuden 
ekstraordinært fordelagtigt takket være vores tilbud.

Med innovative transmissionsteknologier 

og lavemissionsmotorer reducerer du både 

brændstof- og emissionsniveauet i sam-

menligning med ældre motorer med ældre 

teknologi. Ved at installere en ny motor 

øger du bådens ydelse betydeligt. Med den 

rigtige motor får du bedre acceleration, 

omgående respons og høj marchfart.

Motorkampagnen gælder for perioden 15/8 – 31/10 2018.

Lige nu – D1
Indbytningspris 
op til
12 000 kr*
(Ekskl. propeller)

Lige nu – D1
Indbytningspris 
op til
12 000 kr*
(Ekskl. propeller)

Lige nu – D2
Indbytningspris op til
20 000 kr*
(Ekskl. propeller)

Volvo Penta D1 / D2 med S-drev/gear 
(ekskl. propeller)

Vejl.
udsalgspris

Inbytnings-
præmie

Vejl. pris med
inbytnings-

præmie

D1-13 MS15A-B 57 260 kr 8 000 kr 49 260 kr
D1-20 MS15A-B 66 140 kr 12 000 kr 54 140 kr
D1-30 MS15A-B 74 485 kr 12 000 kr 62 485 kr
D2-50 MS25L/A 97 356 kr 15 000 kr 82 356 kr
D2-50 HS25A 100 125 kr 15 000 kr 85 125 kr
D2-60 MS25L/A 109 530 kr 15 000 kr 94 530 kr
D2-60 HS25A 112 299 kr 15 000 kr 97 299 kr
D2-75 MS25L/A 119 099 kr 15 000 kr 104 099 kr
D2-75 HS25A 121 868 kr 15 000 kr 106 868 kr
D1-13 130S 74 033 kr 8 000 kr 66 033 kr
D1-20 130S 82 913 kr 12 000 kr 70 913 kr
D1-30 130S 91 258 kr 12 000 kr 79 258 kr
D2-50 130S 108 505 kr 15 000 kr 93 505 kr
D2-60 150S 122 945 kr 20 000 kr 102 945 kr
D2-75 150S 132 514 kr 20 000 kr 112 514 kr
D1-13 130S uden motorfundament 67 479 kr 8 000 kr 59 479 kr
D1-20 130S uden motorfundament 76 359 kr 12 000 kr 64 359 kr
D1-30 130S uden motorfundament 84 704 kr 12 000 kr 72 704 kr
D2-50 130S uden motorfundament 101 951 kr 15 000 kr 86 951 kr
D2-60 150S uden motorfundament 116 391 kr 20 000 kr 96 391 kr
D2-75 150S uden motorfundament 125 960 kr 20 000 kr 105 960 kr

* Indbytningspræmien gælder ved indlevering af din gamle motor og drev/gear.

Din indbytningsmotor gør nytte!
Motor med drev/gear som du indleverer sendes 
til vor miljø anlæg i Flen-Sverige. Der adskilles 
motoren i alle bestanddele. Alle kemikalier sepa-
reres og samles op. Al materiale som anvendes i 
vore produkter sorteres og sendes til genanven-
ding for at mindske vort miljø aftryk.

Ved at bytte din gamle motor indgår du på 
denne måde i vort miljøarbejde.
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Volvo Penta V6 / V8 med inbytningspræmie

Volvo Penta D4 / D6 med Full Control**
(ekskl. propeller)

Vejl.
udsalgspris

Vejl. pris med
20% rabat

D4-300 HS63AE Gear 337 793 kr 270 234 kr
D4-300 HS63IVE Gear 350 974 kr 280 779 kr
D4-300 HS85AE Gear 349 344 kr 279 475 kr
D4-300 DPH-drev 433 908 kr 347 126 kr
D6-370 HS85AE Gear 411 721 kr 329 377 kr
D6-370 HS85IVE Gear 442 568 kr 354 054 kr
D6-370 DPH-drev 546 720 kr 437 376 kr
D6-400 DPH-drev 627 125 kr 501 700 kr
D6-435 HS85AE Gear 480 115 kr 384 092 kr
D6-435 HS85IVE Gear 516 900 kr 413 520 kr
D6-435 Water Jet 416 875 kr 333 500 kr

Motorkampagnen gælder for perioden 15/8 – 31/10 2018.

Volvo Penta D4 / D6 – med Full Control** – 20% rabat

Lige nu – V6-380
Indbytningspris op til

40 000 kr*
(Ekskl. propeller)

Lige nu – V8-300/350/380/430
Indbytningspris op til

70 000 kr*
(Ekskl. propeller)

Lige nu – D3-220
20% Rabat
Inkl. Full Control

(Ekskl. propeller)

Lige nu – D4-300
20% Rabat
Inkl. Full Control

(Ekskl. propeller)

Lige nu – D6-370/400/435
20% Rabat
Inkl. Full Control

(Ekskl. propeller)

Volvo Penta D3 med Full Control**
(ekskl. propeller)

Vejl.
udsalgspris

Vejl. pris med
20% rabat

D3-220 HS45AE Gear 270 279 kr 216 223 kr
D3-220 HS63IVE Gear 286 171 kr 228 937 kr
D3-220 DPS-drev 330 205 kr 264 164 kr

Volvo Penta D3 med konverteringssæt og Full Control**
(ekskl. drev og propeller)

Vejl.
udsalgspris

Vejl. pris med
20% rabat

D3-220  266 754 kr  213 404 kr 

Volvo Penta D3-220 med Full Control** – 20% rabat

** Full Control indeholder f.eks. Trip Computer og Cruise Control; dette varierer dog afhængigt af valget af motor. 
 Kontakt din forhandler for at fi nde ud af mere om funktionerne i Full Control for netop dit motorvalg.

Volvo Penta V6 / V8 med SX/DPS
(exkl. propeller)

Vejl.
udsalgspris

Inbytnings-
præmie

Vejl. pris med
inbytningspræmie

V6-280-C SX-drev 197 189 kr 40 000 kr 157 189 kr
V6-280-C DP-S-drev 208 539 kr 40 000 kr 168 539 kr
V8-300-C SX-drev 214 220 kr 45 000 kr 169 220 kr
V8-300-C DP-S-drev 225 570 kr 45 000 kr 180 570 kr
V8-350-C DP-S-drev 258 014 kr 45 000 kr 213 014 kr
V8-380-C DP-S-drev 292 163 kr 55 000 kr 237 163 kr
V8-430-C DP-S-drev 355 825 kr 70 000 kr 285 825 kr
V6-280-CE SX-drev 219 886 kr 40 000 kr 179 886 kr
V6-280-CE DP-S-drev 231 236 kr 40 000 kr 191 236 kr
V8-300-CE SX-drev 236 918 kr 45 000 kr 191 918 kr
V8-300-CE DP-S-drev 248 268 kr 45 000 kr 203 268 kr
V8-350-CE DP-S-drev 280 128 kr 45 000 kr 235 128 kr
V8-380-CE DP-S-drev 316 431 kr 55 000 kr 261 431 kr
V8-430-CE DP-S-drev 380 094 kr 70 000 kr 310 094 kr

* Indbytningspræmien gælder ved indlevering af din gamle motor og drev/gear.
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Drevbælge, som tåler at blive set
Volvo Penta stræber altid efter at levere de højeste funktions- og 
driftsstandarder. Vores originale dele testes og udvikles hele tiden, 
når vi udvikler nye motorer og drev. Vores bælge er ingen undtagelse.

Før søsætning og ved start, skal du sørge 

for at alle bælge er intakte. En tommel-

fingerregel er at udskifte kardanbælg og 

udstødningsbælg hvert andet år. Grunden 

til dette er, at gummi ældes hurtigt i hav-

miljøet, og en utæt kardanbælg forårsager 

korrosion med efterfølgende dyre repara-

tioner.

Volvo Penta’s bælge er optimeret med hen-

syn til design, materialer og fabrikationsto-

lerancer til håndtering af høje belastninger 

og perfekt forsegling. Det er afgørende, at 

pasformen er nøjagtig. 

De spiralformede stålforstærkninger og 

spændebåndene er fremstillet af en speciel 

metallegering, som har større modstands-

kraft end almindelige standardkvaliteter af 

rustfrit stål.

Optimal beskyttelse og ydeevne
Volvo Pentas transmissionsolier er udviklede specielt til at yde maksimal 
beskyttelse for drev til Volvo Penta IPS og Aquamatic. De er særligt frem-
ragende til at sikre gode præstationer under ekstrem belastning. 

Der er forskellige typer transmissionsolie, 

afhængigt af drev og gear, der er specielt 

designet til at opretholde den rette balance 

mellem friktionsgreb og glidning og yde 

maksimal beskyttelse mod slid og korrosi-

on. Avanceret additiv teknologi giver blandt 

andet mulighed for at minimere skader 

forårsaget af vandforurening. Alt dette giver 

betydelige fordele i forhold til konventio-

nelle transmissionsolier og bidrager til høj 

ydeevne, vibrationsfri drift og lang levetid. 

Kontakt din autoriserede forhandler, hvis 

du er usikker på hvilken transmissionsolie, 

der passer til dit drev.
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Der stilles mange krav til din båd og ud-

styr – ikke mindst fra forsikringsselskabet. 

Det giver sig selv, at du hver sæson skal 

kontrollere gummimembranen ved drevet. 

Men vidste du, at nogle forsikringssels-

kaber kræver, at den skal udskiftes hvert 

7. år, uanset tilstand? Både packbox og 

gummitætning ældes, og med tiden op-

står der revner. Derfor bør du være meget 

omhyggelig ved hver kontrol. 

Packboxen i gummi er et velafprøvet 

Volvo Penta-produkt til effektiv tætning 

af propellerakslen. Den skal smøres hver 

200 timer eller en gang om året og skal 

udskiftes hver 500 driftstimer eller mindst 

hvert femte år. Du kan altid få hjælp af din 

autoriserede Volvo Penta forhandler, som 

kan give dig tips og gode råd til service og 

andre foranstaltninger.  

Gummitætning på S-drev  
Vejl. udsalgspris fra 2 485 kr

Volvo Penta Packbox 
Vejl. udsalgspris fra 940 kr

Vigtige hændelser!

Kontrol af korrekt driftstemperatur
Termostatens funktion er at åbne for kølevandet, når motortempera -
turen når en forudbestemt grad. Hvis termostaten ikke fungerer 
 korrekt, kan det forringe motorkølingen.

Kontroller termostatens funktion ved at placere 

den i en kasserolle sammen med et stegeter-

mometer. Bemærk, ved hvilken grad den be-

gynder at åbne, og hvornår den er helt åbent. 

Sammenlign med den indstansede værdi. Hvis 

værdierne ikke stemmer overens, skal termo-

staten udskiftes. Udskift termostaten hvert 3-4 

år for en sikkerheds skyld. Kontrollér termosta-

ten ved udskiftning af impelleren.

Priseksempel D1 
Vejl. udsalgspris fra 436 kr

Volvo Pentas konsolsæt hjælper 
dig med at sikre en korrekt instal-
lation når du skifter fra en ældre 
motor til en ny moderne motor. 
Der findes konsolsæt til Yanmar 
og Volvo Pentas ældre motorer 
når du skifter til den nyeste 
generation af Volvo Pentas D1- 
og D2 motorer. Med den rigtige 
motor får du bedre acceleration, 
hurtig respons og høj marchfart.
Konsolsæt for S-drev/gear  
fra 1 336 kr

Konsolsæt til
Yanmar-motorer

Øg sikkerheden på din sejlbåd
Som sejler vil du sandsynligvis foretrække at bruge motoren så lidt som 
muligt, men når det er nødvendigt, skal både den og drivlinjen være i 
topform på alle måder af hensyn til både din og andres sikkerhed.

August 2018
31. Aug - 2. Sep Ishøj Båd- og 
  vandsportsmesse

Oktober 2018
31 Okt.   Efterårs-
  kampagne slutter

Februar 2019
22-24 Feb  Bådmesse
  Göteborg

Mars 2019
28 Feb. - 3 Marts  Bådmesse   
  Fredericia
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www.volvopenta.com

Rabatter og tilbud gælder hos autoriserede Volvo Penta forhandlere frem til 31 oktober 2018 hvis ikke andet er angivet. Kan ikke kombineres med andre
tilbud eller rabatter eller indløses til kontanter. Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms. Der kan forekomme lokale afvigelser. D
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Globalt netværk, lokal ekspertise
Efter mere end 100 års samarbejde med bådbyggere og bådejere 
har Volvo Penta opbygget den nødvendige ekspertise og infrastruk-
tur for at kunne tilbyde omfattende service i hele verden.

Vores forhandlernetværk med omkring 

3000 autoriserede forhandlere verden 

over udvikles kontinuerligt for at opfylde 

dine behov og sørge for, at du altid har 

effektiv service og support af højeste kva-

litet til dit Volvo Penta-udstyr i nærheden. 

Forhandlerværkstederne er udrustede 

med avancerede diagnosesystemer, alle 

specialværktøjer den seneste service-

information. Vedligeholdelse og repara-

tioner udføres af certifi cerede teknikere, 

som løbende uddannes i Volvo Pentas 

nyeste teknologi og reparationsmeto-

der. De anvender udelukkende originale 

reservedele fra Volvo Penta. For at sikre 

ensartet service og support af højeste 

kvalitet skal vores forhandlere overholde 

forhandlerstandarderne for lystfartøjer, 

som er i overensstemmelse med Volvo 

Pentas kerneværdier for kvalitet, sikkerhed 

og omsorg for miljøet.

Find din nærmeste autoriserede forhand-

ler på www.volvopenta.com

Dette udføres altid ved service ved et
Volvo Penta autoriseret værksted
• Kontrol af serienummer i Volvo Pentas databasen.
• Hvis din drivlinje er berørt af en kampagne,
 udføres dette.
• Når der er produktforbedringer bliver du underrettet
 herom, og oplyst om omkostningsprisen.
• For motorer med EVCsystem tilkobles diagnoseværk- 
 tøjet Vodia til motorens styresystem for kontrol af
 status og eventuelle fejlkoder. Samtidig opdateres
 softwaren med den seneste version af den
 eksisterende EVCgeneration.
• Afhængigt af motorens alder, driftstimer og seneste
 udførte service, udskiftes komponenter og væsker i
 henhold til Volvo Pentas serviceskema.
• Optisk kontrol af fl  ere komponenter, såsom slanger,
 kabler, kontakter og gennemføringer.
• Ved udskiftning af komponenter og væsker anvendes
 altid Volvo Penta originaldele.
• Samtlige udskiftninger og kontroller dokumenteres i
 en serviceprotokol, som du får udleveret.

Hvis der i forbindelse med servicen opdages mangler,
som påvirker motorens funktion og pålidelighed,
bliver du underrettet herom og får en anbefaling samt
oplysninger om omkostningsprisen. 

Som en ekstra tryghed, når du anvender 
et autoriseret værksted, får du
en udvidet garanti for originale Volvo 
Penta reservedele, der monteres af det 
autoriserede værksted. Garantien gæl-
der i 24 måneder eller 600 driftstimer, 
hvad end indtræffer først.

Følg Volvo Penta Sverige
på Facebook: 

www.facebook.com/
volvopentasverige

Følg Volvo Penta på 
@volvopentanordic

Der er altid hjælp i nærheden.
Døgnet rundt alle ugens dage.

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

Download Volvo Penta Dealer
Locator-app’en for hurtig infor-

mation om den nærmeste
forhandler over hele verden.

Nu kan du købe Volvo Penta originaldele og tilbehør via

internettet fra din lokale forhandler, når som helst du ønsker

www.volvopentashop.com


