
1

EFTERÅRSTILBUD
Tips fra din Volvo Penta forhandler – efterår 2017

EASY CONNECT
Motor og båd 
information på din 
smartphone eller 
tablet

NYE MOTORER
Volvo Penta D2-50 
og D2-60 inden-
bordsmotorer

KORROSIONS-
BESKYTTELSE
Undgå galvanisk 
korrosion

UDVIDET GARANTI
Tilbud med udvidet 
dækning for hele 
pakken

Nye styreenheder – side 3
Konkurrence – Volvo Ocean Race rejse – side 4-5

Styr på batteriet – side 6
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Som passager bliver du den perfekte guide med 

mulighed for at gemme ruter og favoritpositioner 

i dine sociale medier – samtidig med at du har 

styr på bådens fart og kurs. Men, som du kan 

forvente af Volvo Penta, har vi også tilføjet flere 

praktiske funktioner i Easy Connect. 

Hvis din båd f.eks. har brug for service eller et 

eftersyn, modtager du en meddelelse i app’en, 

som du kan sende direkte til den nærmeste 

autoriserede Volvo Penta forhandler. Volvo Penta 

Easy Connect gør livet ombord meget lettere.
Volvo Penta Easy Connect lanceres i efteråret/vinteren 
2017. Easy Connect er kompatibel med de fleste 
Volvo Penta motorer, selv visse ældre versioner uden 
EVC. Mere information får du hos din autoriserede 
forhandler.

Volvo Penta Easy Connect  
giver enestående muligheder
Med Volvo Penta Easy Connect får du som bådejer komplet over-
sigt over din båds vitale informationer direkte på din smartphone 
eller tablet via Bluetooth.

NYHED

Volvo Penta forenkler  
bådejerskabet
Her hos Volvo Penta mener vi, at bådlivet skal være så behageligt 
og afslappende som muligt. I vores arbejde for at levere letanven-
delige integrerede, innovative og brændstofeffektive løsninger, 
drager vi nytte af vores omfattende erfaring og ekspertise. 

Et fuldt integreret system

Alt lige fra motorer til transmissioner, drev og 

propellere konstrueres, udvikles og fremstil-

les hos Volvo Penta. Det intuitive EVC-system 

(Electronic Vessel Control) med mange smarte 

tilvalg forenkler kontrol og overvågning. Med 

dette system kan du planlægge ruter og aktivere 

autopiloten for smidigt at blive guidet til destina-

tionen. Enkelt og intuitivt.

Enkelt bådejerskab

Vi vil også gerne give dig mere tid ude på vandet 

og forenkler derfor dit liv på land ved at tilbyde 

et enkelt kontaktpunkt. En enkelt kontakt, som 

varetager alt i forbindelse med support, service 

og garantier. Med Volvo Penta har du – uan-

set hvor du befinder dig – fuld støtte fra Volvo 

Pentas servicenetværk og forhandlere, som er 

specialister i vedligeholdelse og reparation af 

dine Volvo Penta-produkter og kun anvender 

originale Volvo Penta-dele. 

Indbytningskampagner

Med vores indbytningskampagner hjælper vi dig 

med at slutte cirklen. Vi tager os af genvinding-

en, så du får et enklere bådejerskab.
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Multifunktionsdisplay (MFD) 7"
Overvågning og styring af al førerinformation, navigation, motordata, 
advarsler og elektroniske funktioner på ét sted. Alt-i-et løsning med 
indbygget GPS-antenne og SD-kortlæser.

• Pinch-to-zoom og multi-touch

• Integreret med Volvo Penta Electronic Vessel  

 Control, såsom Dynamic Positioning System,  

 interceptorer og autopilot

• Kurs/position opdateres 10 g. i sek.  

• Forenklet SOS-opkald

• Vis og styr enheden fra din smartphone 

 eller tablet

• Flushmontering med lav profi l eller helt 

 indfældet for et elegant udseende. Kan også 

 monteres med traditionelt bøjlefæste

Multifunktionsdisplay (MFD) 7"
Fra generation EVC-E og senere.

Mål B x H x D: 22,2 x 14,2 x 6,1 cm
Vejl. udsalgspris fra 25 859 kr

Nu fås de nye styreenheder med 

mørkegrå overfl ade. De nye styreen-

heder er ekstra holdbare og meget 

modstandsdygtige over for vand 

og kemikalier. Alle funktioner som 

fartpilot og trimning styres nemt ved 

hjælp af integrerede knapper. Styre-

enhederne kræver separat HCU.

Priseksempel: 

Single installation Aquamatic

Vejl. udsalgspris fra 11 384  kr

Nye styreenheder med 
mørkegrå overfl ade
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Volvo Penta D2-50 og 
D2-60 indenbordsmotorer
De nye motorer har optimerede 
 forbrændingskamre for endnu lavere 
emissioner og støjniveauer.

Motorerne er tilgængelige både for S-drev og 

akselinstallationer, og er velegnede til sejl- og 

deplacementbåde, som kræver højtydende 

kompakte dieselmotorer. Motorerne har en lav 

vægt, giver fremragende brændstoføkonomi og 

er støjsvage med lave vibrationer. 

115 A-generatoren har en indbygget lade-

sensor, der sørger for hurtig batteriopladning. 

Opfylder EU RCD Niveau II og US EPA Tier 

3. RCD II-forskriften trådte i kraft i januar og 

gælder for alle motordrevne fritidsfartøjer på 

2,5m til 24m og angår både udstødnings- og 

støjemissioner. 

NYHED
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Motorkampagnen gælder for perioden
15/8—31/10 2017.

VIND EN REJSE FOR TO TIL VOLVO OCEAN RACE I GÖTEBORG

Nu har du chancen for at vinde 
med din nye Volvo Penta motor
Ud over at du lige nu får en indbytningspræmie for din gamle motor, 
er du også med i en konkurrence om en rejse til Volvo Ocean Race 
i Gøteborg.

Lige nu – D1
10% Rabat
Samt indbytningspris  
på op til 
8 000 kr*
(Ekskl. propeller)

Lige nu – D2
10% Rabat
Samt indbytningspris 
på op til 
8 000 kr*
(Ekskl. propeller)

Din indbytningsmotor gør nytte!
Motoren med drev alternativt bakgear, som du 
afleverer, sendes til vores demonteringsanlæg 
i Flen. Der demonteres motoren ned til den 
mindste bestanddel. Alle kemikalier opsamles 
og separeres. Alt materiale, der indgår i vores 
produkter, sorteres og sendes til genvinding for 
at mindske vores miljøaftryk. 

Ved at aflevere din gamle motor deltager du i 
vores miljøarbejde.

Volvo Pentas mindste motorer klarer de

absolut højeste krav i verden, når det gælder

udslip. Med højt drejningsmoment og

små indbygningsmål er motorerne lette at

placere, og de giver plads til andet i motorrummet. 

Køber du en ny Volvo Penta motor i kampagne-

perioden deltager du i en konkurrence om en 

rejse for to til Volvo Ocean Race i Gøteborg.

Få mere information om vores konkurrence hos 

din autoriserede forhandler! Vinderne findes efter 

kampagnens afslutning.

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

Vejl.
udsalgs-

pris

Vejl. ud-
salgspris
med 10% 

rabat

Indbyt-
ningspris*

Vejl. pris med 
rabat og ind-
bytningspris

D1-13 MS15A-B 55 585 kr 50 027 kr 5 000 kr 45 027 kr
D1-20 MS15A-B 64 208 kr 57 787 kr 8 000 kr 49 787 kr
D1-30 MS15A-B 72 310 kr 65 079 kr 8 000 kr 57 079 kr
D2-40 MS15A-B 82 461 kr 74 215 kr 8 000 kr 66 215 kr
D2-50 MS25L/A 94 515 kr 85 064 kr 8 000 kr 77 064 kr
D2-50 HS25A 97 196 kr 87 477 kr 8 000 kr 79 477 kr
D2-60 MS25L/A 106 340 kr 95 706 kr 8 000 kr 87 706 kr
D2-60 HS25A 109 021 kr 98 119 kr 8 000 kr 90 119 kr
D2-75 MS25L/A 115 629 kr 104 066 kr 8 000 kr 96 066 kr
D2-75 HS25A 118 310 kr 106 479 kr 8 000 kr 98 479 kr
D1-13 130S 71 670 kr 64 503 kr 5 000 kr 59 503 kr
D1-20 130S 80 293 kr 72 263 kr 8 000 kr 64 263 kr
D1-30 130S 88 395 kr 79 556 kr 8 000 kr 71 556 kr
D2-40 130S 98 555 kr 88 700 kr 8 000 kr 80 700 kr
D2-50 130S 105 256 kr 94 731 kr 8 000 kr 86 731 kr
D2-60 150S 119 284 kr 107 355 kr 8 000 kr 99 355 kr
D2-75 150S 128 573 kr 115 715 kr 8 000 kr 107 715 kr
D1-13 130S uden motorfundament 65 309 kr 58 778 kr 5 000 kr 53 778 kr
D1-20 130S uden motorfundament 73 931 kr 66 538 kr 8 000 kr 58 538 kr
D1-30 130S uden motorfundament 82 034 kr 73 830 kr 8 000 kr 65 830 kr
D2-40 130S uden motorfundament 92 194 kr 82 974 kr 8 000 kr 74 974 kr
D2-50 130S uden motorfundament 98 895 kr 89 006 kr 8 000 kr 81 006 kr
D2-60 150S uden motorfundament 112 923 kr 101 630 kr 8 000 kr 93 630 kr
D2-75 150S uden motorfundament 122 211 kr 109 990 kr 8 000 kr 101 990 kr

* Indbytningspris gælder ved indlevering af din gamle motor og drev/gear.
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Motorkampagnen gælder for perioden
15/8—31/10 2017.

Lige nu – D6
20% Rabat
(Ekskl. propeller) 

Lige nu – D4
20% Rabat
(Ekskl. propeller) 

Lige nu – V6-280
20% Rabat

(Ekskl. propeller)

Lige nu – V8-350/380/430
20% Rabat

(Ekskl. propeller)

Lige nu – V8-350/380/430
20% Rabat

(Ekskl. propeller)

20% Rabat
(Ekskl. propeller)

VIND EN REJSE FOR TO TIL VOLVO OCEAN RACE I GÖTEBORG

Priseksempel Volvo Penta D4 / D6 (ekskl. propeller) 
Kontakt din forhandler som har alle vore kampagnepriser på D4/D6

Vejl.
udsalgspris

Vejl. pris med
20% rabat

D4-180 HS45AE Gear 237 198 kr 189 758 kr
D6-330 HS63AE Gear 354 683 kr 283 746 kr
D4-225 DPH 322 846 kr 258 277 kr
D6-330 DPH 462 443 kr 369 954 kr
D6-400 DPH 599 695 kr 479 756 kr

Volvo Penta V6-280 og V8-350/380/430 – 20% rabat
Volvo Penta er den ubestridte leder indenfor for marine innovation og sætter nye standarder for benzin-
motorteknik. Benyt lejligheden og få udført en opgradering før næste bådsæson. De nye generationer 
af Volvo Penta benzinmotorer er fremstillet helt i aluminium, som giver en meget lettere motor og varia-
bel ventilstyring, har medført dramatiske forbedringer med hensyn til brændstofforbrug og lavere emis-
sionsniveauer. Ferskvandskøling og katalysator er standard samt Volvo Penta Easy Drain, som muliggør 
tømning af søvand på få minutter, uanset om båden er i vandet eller på land. Alla servicepunkter er nu 
lettilgængelige og serviceintervaller er forlængede.

Volvo Penta V6-280 / V8-350/380/430
samt drev SX/DPS (ekskl. propeller)

Vejl.
udsalgspris

Vejl. pris med
20% rabat

V6-280-C SX 191 428 kr 153 142 kr
V6-280-C DPS 202 448 kr 161 958 kr
V6-280-CE SX 213 188 kr 170 550 kr
V6-280-CE DPS 224 208 kr 179 366 kr
V8-350-C DPS 250 483 kr 200 386 kr
V8-350-CE DPS 271 675 kr 217 340 kr
V8-380-C DPS 283 636 kr 226 909 kr
V8-380-CE DPS 306 923 kr 245 538 kr
V8-430-C DPS 345 445 kr 276 356 kr
V8-430-CE DPS 368 730 kr 294 984 kr

Volvo Penta D4 / D6 – med drev eller gear – 20 % rabat
På nuværende tidspunkt giver vi 20 % rabat på Volvo Penta D4 og D6. Kontakt din forhandler for alle 
vores kampagnepriser. Nedenfor vises nogle priseksempler.

Tilbud!
Vælg Volvo Pentas udvidede dækning i forbindelse med købet af
din motor eller senest 3 måneder senere, så får du en værdicheck på 
1.000 kr, som du kan handle originale Volvo Penta dele for. Tilbuddet
gælder også hvis du køber en båd med en Volvo Penta motor som
opfylder kriterierne for køb af udvidet dækning. 

Læs mere om Volvo Pentas udvidede dækning på side 6.

Værdichecken kan ikke veksles til kontanter eller indløses til andre tilbud.

OBS!
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Forøg din garanti med
Volvo Pentas udvidede dækning
Ud over vores almindelige garanti kan du nu deltage i vores program 
med udvidet dækning og få tre års ekstra fuldstændig dækning af hele 
motorpakken - fra styreplads, motorer og drivenheder til propellere.

Med Volvo Pentas udvidede dækning kan du 

undgå eventuelle, fremtidige reparationsomkost-

ninger. Tilføj Volvo Pentas globale forhandler-

netværk - i mere end 130 lande - og du har alt 

du behøver til den perfekte sejlads.

Fuldstændig dækning

Programmet for udvidet dækning giver samme 

fuldstændige beskyttelse som garantien de to 

første år. Det dækker reparation og udskiftning 

af defekte dele. Dette omfatter alle Volvo Penta-

produkter, undtagen forbrugsvarer som fi ltre, 

slanger og remme. Du erhverver programmet for 

udvidet dækning, når du bestiller din motor-

pakke, eller inden for tre måneder efter datoen 

for garantiregistreringen.

Forudsætninger

•  Regelmæssig service og vedligeholdelse i 

 henhold til serviceskemaet

• Erhverves i forbindelse med købet af en 

 ny motor eller inden for 3 måneder 

 efter motorkøbet

Læs om tilbuddet på side 5! OBS!

Sikker håndtering af dit elsystem
Med Battery Control Module, der fungerer som et centrum for bå-
dens elsystem, bliver bådens elforsyning mere pålidelig og nemmere 
at overvåge. Kontrollér bådens batteristatus direkte fra styrepladsen.

Battery Management System varetager dine 

batterier. Du får en sikker og enkel håndtering 

af din strømforsyning. Op til seks brugerdisplay 

kan placeres forskellige steder ombord. Syste-

met tilbyder også forskellige smarte funktio-

ner, såsom batteribeskyttelse og automatisk 

starthjælp. Tilføj e-Key fjernbetjening og glem 

alt om tunge nøgleknipper og at lede efter 

hovedafbryderen. Med ON-knappen startes 

systemet, samtidig med at du autoriserer 

bådens strømforbrugere.

Priseksempel: Enkeltinstallation 

med styreenhed og display 13 560 kr Styreenheden (Battery Control Module) til batteriet.

Batterihåndteringssystemet gør dit elsystem mere 
pålideligt og nemmere at overvåge.

6

Motor
(inkl. 

transmission)

Gyldighedsperiode*
(Garanti + udvidet dækning)

Måneder Timer

V6 – V8 60 480

D1 – D6 60 1000

D9 – D13 60 2000

* Timebegrænsning i henhold til vilkårene for 
 udvidet dækning. Hvad end kommer først.

Priseksempel: Tre års udvidet dækning

Volvo Penta D1 fra   5 644 kr
Volvo Penta D2 fra   9 145 kr
Volvo Penta D3 fra 18 963 kr
Volvo Penta D4 fra 22 758 kr
Volvo Penta V6/V8 fra 15 558 kr
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Vigtige datoer!

Aktiv korrosionsbeskyttelse
Den aktive korrosionsbeskyttelse forhindrer, at galvanisk korrosion 
angriber metaldelene i drev og påhængsmotorer. Systemet supplerer 
drevets/påhængsmotorens almindelige offeranoder. Nu også til IPS.

Det aktive korrosionsbeskyttelsessystem anbe-

fales til glasfi berbåde, der anvendes i saltvand. 

Til både med fl ere motorinstallationer kræves 

fl ere aktive korrosionssystemer. 

Findes til IPS og Aquamatic (ikke DPH) og 

påhængsmotorer. 

Vejl. udsalgspris   2 781 kr

Nu behøver du ikke længere kompli-

cerede gasgivnings-, gearskifte- og 

ratkombinationer ved tæt manøvre-

ring, f.eks. under anløb. Alle manøv-

rer er helt intuitive. Føreren skal blot 

trykke på eller dreje joysticket i den 

ønskede retning for at båden rea-

gerer – fremad, bagud, til siden eller 

rotere om sin egen akse. Systemet 

styrer ror, motorer og bovpropeller. 

Joystick til inden-
bordsinstallationer

NYHED

Anoder til drev og propellere
Volvo Penta-offeranoder er fremstillede til at beskytte dit drev og din 
propeller mod galvanisk korrosion. De er specialdesignet, fremstillet 
og testet for at garantere pasform og optimal beskyttelse.

Regelmæssig kontrol og udskiftning, hvis 

mere end 50 % af anoden er blevet opbrugt, 

garanterer fortsat god beskyttelse. Materiale-

specifi kationerne for Volvo Pentas anoder er, 

i visse tilfælde, strengere end andre marine 

materialestandarder i verden. 

Ved installation af en ny anode er det vigtigt, 

at der er god kontakt mellem anoden og 

monteringsfl aden. Læs brugervejledningen for 

nærmere oplysninger om vedligeholdelse og 

udskiftning af anoder. Installér altid originale 

anoder for at opnå det bedste resultat, og 

undgå at male anoderne.

Her er vores anbefalinger til, hvordan du 
vælger den rigtige anode:

Saltvand - zink

Brakvand - aluminium

Ferskvand - magnesium

September 2017
1-3 Ishøj Båd og 
  vandsportsmesse

Oktober 2017
22 VOR Start – Alicante

Juni 2018
14  VOR Race Village åbner
  – Gøteborg
15  VOR  afslutning etape 10 
  – Gøteborg
17  VOR In-Port Race
  – Gøteborg
18-20  M32 Series Race
  – Göteborg
21  VOR starter sidste etape
  – Gøteborg

VOR – Volvo Ocean Race
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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.

www.volvopenta.com

Rabatter og tilbud gælder hos autoriserede Volvo Penta forhandlere frem til 31 oktober 2017 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.

Hold dig opdateret 
via vores blog 

– Professional Power –  
nordicblog.volvopenta.com

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

D
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Din autoriserede forhandler 
er altid i nærheden
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 kvalitet til dit Volvo Penta-udstyr i nær-

heden. Forhandlerværkstederne er udrustede 

med avancerede diagnosesystemer, alle 

specialværktøjer den seneste serviceinforma-

tion. Vedligeholdelse og reparationer udføres af 

certifi cerede teknikere, som løbende uddannes 

i Volvo Pentas nyeste teknik og reparations-

metoder, og udelukkende anvender originale 

Volvo Penta-dele.

Hurtig tilgang til support, service og reser-

vedele, hvor end du befi nder dig. 

Find din nærmeste autoriserede 

forhandler på www.volvopenta.com

Som en ekstra tryghed, når du anvender 

Nu kan du købe Volvo Penta originaldele og tilbehør via

internettet fra din lokale forhandler, når som helst du ønsker

www.volvopentashop.com

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

mation om den nærmeste
forhandler over hele verden.


