
1

Ny opdateret version af Easy Connect
15% rabat på Volvo Penta D1-13/20/30

15% rabat på Volvo Penta D2-50/60/75

efterårstilbud 2021
Volvo Penta – Den smarteste måde til et behageligere bådliv
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Ombord (tilsluttet)
Når du er om bord, giver Easy Connect et komplet billede 
af bådens vigtigste informationer i realtid. Skift mellem 
forskellige menudisplays, visning af bådens fart og 
motor-omdrejninger, kort osv. og del dine oplevelser på 
sociale medier.

Hjemmevisning (ikke tilsluttet) 
Easy Connect gemmer dine tidligere ture, så du kan 
genskabe dem og dele dem på sociale medier. Du 
kan også få adgang til en oversigt over nøgledata som 
brændstofniveau, motortimer og e-maile motorstatus til 
din Volvo Penta-forhandler.

Volvo Penta Easy Connect giver dig et 
instrumentpanel med båd- og motordata, 
ruteinformation og meget mere - direkte på dine 
smarte enheder via Bluetooth®. Du skal blot montere 
Easy Connect modulet på din motor, og installere 
Easy Connect-appen på din tablet eller smartphone. 
Funktionerne gør den også til et ideelt supplement 
til styrepladsens monterede instrumenter. Og 
oplevelsen er ikke kun om bord. Du kan nemt tilgå 
dine gemte ruter og båddata hjemmefra - eller 
genopleve øjeblikkene og planlægge din næste tur.

Volvo Penta Easy Connect

Konstant data-adgang
Easy Connect giver øjeblikkelig adgang til motor- og båddata i en 
nem, intuitiv grænseflade. Med kortvisningen kan du kontrollere 
din aktuelle position og den rute, du har tilbagelagt. Som en 
mulighed kan du bruge navigationskort fra Navionics (kræver 
Navionics-konto) til yderligere præcision. Ruter og båddata 
gemmes i appen og kan senere tilgås for proaktiv brug ved 
planlægning af fremtidige ture.

NMEA-funktionalitet
Easy Connect-grænsefladen har NMEA2000-funktionalitet. 
Det betyder, at den også kan sluttes til et eksisterende NMEA-
netværk på båden. Det giver dig adgang til yderligere data fra fx 
hastigheds- og dybdesensorer.  

Derudover kan Easy Connect-interfacet bruges til at konvertere 
motordata til NMEA2000-kompatible kortplottere/
multifunktionsdisplays ombord.

Kompatibilitet
Easy Connect fås til følgende motorer i single og 
dobbeltinstallationer:

• D1/D2-motorer med MDI
• Benzinmotorer uden EVC fra modelår 2006
• Diesel- og benzinmotorer med EVC (undtagen D3- og   
 benzinmotorer produceret før 2007 med EVC-MC A/B)

Appen fåes til Apple-enheder med iOS 10 og nyere. Til Android-
enheder skal styresystemversionen være 5.0 eller nyere 
med Bluetooth®. 4.2. Bemærk venligst at visse funktioner og 
funktionaliteter ikke er tilgængelige til alle motortyper.  For 
yderligere oplysninger, besøg www.volvopenta.com/easyconnect.

KLIK HERFor mere information

https://www.volvopenta.com/marine/products/easy-boating-solutions/driver-interface/easy-connect/
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D1-13/20/30

15% rabat
Ekskl. propeller. 

Pålidelig, miljøvenlig, støjsvag med minimale vibrationer. 
Højt drejningsmoment ved lavt omdrejningstal for enkel 
manøvrering. Tag dit bådliv til et nyt niveau og oplev 
fornyet sejlerglæde med et motorskifte iløbet af vinteren.

Opgrader til ny teknik

D2-50/60/75

15% rabat
Ekskl. propeller. 

Lavt omdrejningstal – høj komfort
Volvo Penta D-seriens maks. omdrejningstal er lavt, hvilket betyder
lave 1800–2300 r/min ved jævn fart. Dette medfører minimale vibratio-
ner og lave lydniveauer, som mindskes endnu mere med sejlbådsdrevet.

Drejningsmoment for sejlbåde
Motorerne i D-serien har et højt drejningsmoment allerede ved lave 
omdrejningstal. Dette giver betydelig mere kraft og hurtig respons  
på alle kommandoer. Drejningsmomentet bidrager også til driften  
af de kraftigste generatorer inden for branchen.

Effektiv ladning
115 A-vekselstrømsgeneratoren har en indbygget ladesensor, som
giver korrekt batteriladespænding.

Ferskvandskøling
Motoren har ferskvandskøling som standard. Dette reducerer den 
interne korrosion og gør det muligt for motoren at opretholde en  
jævn og optimal arbejdstemperatur under alle forhold.

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

Vejl.
udsalgspris

Vejl. pris med
15% i rabat

D1-13 MS15A-B  58 058 kr  49 349 kr 
D1-20 MS15A-B  66 939 kr  56 898 kr 
D1-30 MS15A-B  75 284 kr  63 991 kr 
D1-13 130S  75 254 kr  63 966 kr 
D1-20 130S  84 135 kr  71 515 kr 
D1-30 130S  92 480 kr  78 608 kr 
D1-13 130S uden motorfundament  68 269 kr  58 028 kr 
D1-20 130S uden motorfundament  77 150 kr  65 578 kr 
D1-30 130S uden motorfundament  85 495 kr  72 671 kr 
D2-50 MS25L/A  98 149 kr  83 426 kr 
D2-50 HS25A  100 920 kr  85 782 kr 
D2-60 MS25L/A  110 328 kr  93 778 kr 
D2-60 HS25A  113 099 kr  96 134 kr 
D2-75 MS25L/A  119 894 kr  101 910 kr 
D2-75 HS25A  122 665 kr  104 265 kr 
D2-50 130S  109 730 kr  93 271 kr 
D2-60 150S  124 176 kr  105 550 kr 
D2-75 150S  133 743 kr  113 681 kr 
D2-50 130S uden motorfundament  102 745 kr  87 333 kr 
D2-60 150S uden motorfundament  117 191 kr  99 613 kr 
D2-75 150S uden motorfundament  126 758 kr  107 744 kr 

KLIK HERFor mere information

https://www.volvopenta.com/marine/products/inboard-shaft/
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Rabatter og tilbud gælder hos autoriserede Volvo Penta forhandlere t.o.m. 31. oktober 
2021, 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.
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Fordoblet reservedelsgaranti
Volvo Penta originale reservedele og tilbehør er omfattet af vores
12 måneders standard garanti. Når du får disse leveret og monte-
ret af en autoriseret Volvo Penta forhandler forlænger vi garantien 
til 24 måneder. Dette gælder også arbejdstimerne.

Globalt servicenetværk
Ethvert Volvo Penta-produkt er understøttet af et globalt forhand-
lernetværk i mere end 130 lande. Disse forhandlere er specialister 
i vedligeholdelse og reparation af dine Volvo Penta-produkter, og 
anvender udelukkende originale Volvo Penta reservedele.

Garanti og udvidet dækning
Vores garanti dækker den samlede motorpakke i 2 år, og de stør-
ste komponenter i yderligere 3 år. Med udvidet dækning er du 
fuldt beskyttet, selv under år 3 til 5, så du kan føle dig helt tryg. 
Den udvidede garanti kan erhverves gennem en Volvo Penta for-
handler, når motoren bestilles og/eller idriftsættes

Volvo Penta Action Service
Denne telefontjeneste tilbyder hurtig support på 27 sprog
24 timer i døgnet året rundt – ring +32 9 255 69 67.

Service og support

En slidt eller skadet propel påvirker din sejlads-oplevelse mere end 
du tror. Der er flere egenskaber, som du skal være opmærksom på, 
der påvirker motorens og bådens ydelse. Båden kan føles træg og 
tung, eller motoren kan køre over max omdrejninger ved fuld gas. 
Brændstoføkonomien påvirkes også negativt.

Den eneste vej frem
For Volvo Penta er propellerne altid designet som en del af et 
komplet drivsystem. Det er det eneste rigtige. Uanset om du har 
en motorbåd eller en sejlbåd, så findes der en Volvo Penta original 
propel, der er helt designet til dine behov.

Er du ikke sikker på, hvilken type propel der passer til din motor
og bådtype kan du altid kontakte din Volvo Penta-forhandler.
De kender den type propel, der bedst passer til din drivline.

Skift til en ny propel

KLIK HERFor mere information

KLIK HERFor mere information

https://www.volvopenta.com/parts/propellers/
https://www.volvopenta.com/service-and-support/

