
1

hösterbjudanden
Tips från din Volvo Penta återförsäljare – höst 2017

EASY CONNECT
Total översikt direkt i 
din smartphone eller 
surfplatta

NYA MOTORER
Volvo Penta D2-50
och D2-60 inom-
bordare

KORROSIONS-
SKYDD
Förhindra galvanisk 
korrosion

UTÖKAD GARANTI
Erbjudande om för-
längt skydd för hela 
paketet

Nya reglage – sid 3
Tävling – Volvo Ocean Race resa – sid 4-5

Kontroll på ditt batteri – sid 6
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Som passagerare blir du den perfekta 

guiden med möjlighet att spara rutter och 

favoritpositioner i dina sociala medier – 

samtidigt som du håller koll på båtens fart 

och kurs. Men, som du kan förvänta dig av 

Volvo Penta, har vi även byggt in en hel del 

praktiska funktioner i Easy Connect. 

Skulle din båt till exempel behöva service 

eller översyn så får du en notifikation i 

appen som du direkt kan skicka till din när-

maste auktoriserade Volvo Penta återför-

säljare. Volvo Penta Easy Connect gör livet 

ombord mycket enklare.

Volvo Penta Easy Connect
ger dig unika möjligheter
Med Volvo Penta Easy Connect får du som båtägare total översikt 
över din båts vitala information direkt i din smartphone eller  
surfplatta via Bluetooth.

NYHET

Med Volvo Penta får du  
ett enklare båtägande
Vi på Volvo Penta anser att båtlivet bör vara så trevligt och avkopp-
lande som möjligt. I vårt arbete för att tillhandahålla integrerade, 
innovativa och bränsleeffektiva lösningar som är enkla att använda, 
drar vi nytta av vår breda erfarenhet och expertis. 

Ett helt integrerat system
På Volvo Penta konstrueras, utvecklas 

och tillverkas allt tillsammans – från motor 

till transmission, drev och propeller. Det 

intuitiva EVC-systemet (Electronic Vessel 

Control) med många smarta tillval förenklar 

kontroll och övervakning. Med systemet kan 

du lägga upp en rutt, aktivera autopiloten 

för att sedan på smidigast sätt bli guidad 

till destinationen. Enkelt och intuitivt.

Enkelt båtägande
Vi vill också ge dig mer tid ute på vatt-

net och förenklar därför ditt liv på land 

genom att erbjuda en enda kontaktpunkt. 

En kontakt för allt som har med support, 

service och garantier att göra. Med Volvo 

Penta har du full support från Volvo Pentas 

servicenätverk – oavsett var du befinner 

dig – återförsäljare som är specialister 

på underhåll och reparation av dina Volvo 

Penta-produkter och som endast använder 

Volvo Penta originaldelar. 

Inbyteskampanjer
Genom våra inbyteskampanjer hjälps vi åt 

att sluta cirkeln. Vi tar hand om återvinning-

en. Så att du får ett enklare båtägande.

Volvo Penta Easy Connect lanseras hösten/vintern 
2017. Easy Connect fungerar till de flesta av  
Volvo Pentas motorer, även vissa äldre utan Electronic 
Vessel Control. Mer information hos din auktoriserade 
återförsäljare.



3

NYHET

Multifunktionsdisplay (MFD) 7"
Övervaka och styr all förarinformation, navigering, motordata, 
 varningar och elektroniska funktioner på samma ställe. Allt-i-ett 
 lösning med inbyggd GPS-antenn och SD-kortläsare.

• Pinch-to-zoom och multi-touch

• Integrerad med Volvo Penta Electronic  

 Vessel Control, såsom Dynamic Positio-

 ning System, interceptorer och autopilot

• Kurs och position uppdateras 10ggr/sek  

• Förenklat SOS-anrop

• Visa och styr enheten från din 

 smartphone eller surfplatta

• Flushmontering med låg profi l eller helt  

 infälld för elegant, helglasat utseende.  

 Kan även monteras med traditionellt  

 bygelfäste

Multifunktionsdisplay (MFD) 7"
Från generation EVC-E och uppåt.

Mått, W x H x D: 22.2 x 14.2 x 6.1 cm
Rek. ca pris  32 810 kr

Nu fi nns nya reglage med 
mörkgrått hölje. De nya reglagen 
är extra hållbara och mycket 
motstånds kraftiga mot vatten 
och kemikalier. Alla funktioner, 
såsom farthållare och trimning, 
styrs enkelt med integrerade 
knappar. Reglagen kräver fri-
stående HCU.
Prisexempel: 
Singelspak Aquamatic
Rek. ord ca pris från  14 444 kr

Nya reglage med 
mörkgrått hölje

NYHET

Nyhet! Volvo Penta D2-50 
och D2-60 inombordare
De nya motorerna har bättre optimerade 
inre förbränningskammare för ännu lägre 
emissioner och ljudnivåer.

Motorerna är tillgängliga för både S-drev 

och axelinstallationer och är lämpliga för 

segel- och deplacementbåtar som kräver 

kompakta dieselmotorer med hög prestan-

da. Motorerna har låg vikt och ger utmärkt 

bränsleförbrukning, lågt ljud och låga vibra-

tioner. 115 A generator med unik inbyggd 

laddsensor ger snabb laddning. Uppfyller 

EU RCD Stage II och US EPA Tier 3. 

EU RCD II-föreskrifter trädde i kraft i 

januari och gäller för alla motordrivna fri-

tidsbåtar på 2,5m till 24m och avser både 

avgas- och bullerutsläpp. 

NYHET
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Nu har du chansen att vinna med 
din nya Volvo Penta motor
Förutom att du får en inbytespremie för din gamla motor kan du även 
vara med och tävla om en resa till Volvo Ocean Race i Göteborg.

Volvo Pentas minsta motorer klarar de

absolut högsta kraven i världen när det

gäller utsläpp. Med elektroniskt stopp och

mindre vibrationer är D1 – D2 de perfekta

motorerna för segelbåten. Köper du en ny 

Volvo Penta motor under kampanjperioden 

har du möjlighet att vara med och tävla 

om en resa för två till Volvo Ocean Race i 

 Göteborg. Mer information om tävlingen får 

du hos din auktoriserade återförsäljare!  

Vinnarna utses efter kampanjens slut.

Volvo Penta D1 / D2 med drev/backslag  
(exkl. propeller)

Rek. ord. pris Inbytes-
premie*

Rek. pris med 
inbytespremie

D1-13 MS15A-B 70 526 kr 14 000 kr 56 526 kr
D1-20 MS15A-B 81 468 kr 18 000 kr 63 468 kr
D1-30 MS15A-B 91 748 kr 18 000 kr 73 748 kr
D2-40 MS15A-B 104 628 kr 22 000 kr 82 628 kr
D2-50 MS25L/A 119 923 kr 22 000 kr 97 923 kr
D2-50 HS25A 123 324 kr 22 000 kr 101 324 kr
D2-60 MS25L/A 134 925 kr 22 000 kr 112 925 kr
D2-60 HS25A 138 326 kr 22 000 kr 116 326 kr
D2-75 MS25L/A 146 711 kr 22 000 kr 124 711 kr
D2-75 HS25A 150 113 kr 22 000 kr 128 113 kr
D1-13 130S 90 935 kr 14 000 kr 76 935 kr
D1-20 130S 101 876 kr 18 000 kr 83 876 kr
D1-30 130S 112 156 kr 18 000 kr 94 156 kr
D2-40 130S 125 048 kr 22 000 kr 103 048 kr
D2-50 130S 133 551 kr 22 000 kr 111 551 kr
D2-60 150S 151 349 kr 22 000 kr 129 349 kr
D2-75 150S 163 135 kr 22 000 kr 141 135 kr
D1-13 130S utan motorbädd 82 864 kr 14 000 kr 68 864 kr
D1-20 130S utan motorbädd 93 805 kr 18 000 kr 75 805 kr
D1-30 130S utan motorbädd 104 085 kr 18 000 kr 86 085 kr
D2-40 130S utan motorbädd 116 976 kr 22 000 kr 94 976 kr
D2-50 130S utan motorbädd 125 480 kr 22 000 kr 103 480 kr
D2-60 150S utan motorbädd 143 278 kr 22 000 kr 121 278 kr
D2-75 150S utan motorbädd 155 064 kr 22 000 kr 133 064 kr

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

Motorkampanjen gäller under perioden 
15/8—31/10 2017.

Just nu – D1
Inbytespremie 
på upp till 
18 000 kr*
(Exkl. propeller)

Just nu – D2
Inbytespremie 
på upp till 
22 000 kr*
(Exkl. propeller)

VINN EN RESA FÖR TVÅ TILL VOLVO OCEAN RACE I GÖTEBORG

Din inbytesmotor gör nytta!
Motorn med drev alternativt backslag som 
du byter in skickas till vår nedmonterings-
anläggning i Flen. Där plockas motorn isär i 
alla dess beståndsdelar. Alla kemikalier se-
pareras och samlas upp. Allt material som 
ingår i våra produkter sorteras och skickas 
till återvinning för att på så sätt minska vårt 
avtryck i miljön. 

Genom att byta in din gamla motor deltar 
även du i vårt miljöarbete.
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Prisexempel Volvo Penta D4 / D6  inkl. Full Control**
(exkl. propeller) Kontakta din återförsäljare för alla kampanjpriser.

Rek. ord. 
pris

Inbytes-
premie*

Rek. pris med 
inbytespremie

D4-180 HS45AE Backslag 308 536 kr 75 000 kr 233 536 kr
D6-330 HS63AE Backslag 457 601 kr 100 000 kr 357 601 kr
D4-225 DPH 420 876 kr 100 000 kr 320 876 kr
D6-330 DPH 597 998 kr 125 000 kr 472 998 kr
D6-400 DPH 772 146 kr 150 000 kr 622 146 kr

* Inbytespremien gäller vid inlämnande av din gamla motor och drev/backslag.
** Full Control innehåller t ex Trip Computer och Cruise Control men varierar beroende på val av motor.
 Kontakta din återförsäljare för att få reda på vad som ingår i just ditt motorval.

Volvo Penta V6 och V8 – Inbytespremie på upp till 75 000 kr
De nya generationerna av Volvo Penta bensinmotorer är tillverkade helt i aluminium vilket 
ger en mycket lättare motor. Variabel ventilstyrning har givit dramatiska förbättringar gäl-
lande bränsleförbrukning och lägre emissionsnivåer. Färskvattenkylning och katalysator är 
standard samt Volvo Penta Easy Drain som gör det möjligt att tömma ut råvatten på bara 
några minuter oavsett om båten är i eller ur vattnet. Alla servicepunkter  sitter nu lättåtkom-
ligt och serviceintervallen har utökats. 

Prisexempel Volvo Penta V6 / V8 samt drev SX/DPS
(exkl. propeller) Kontakta din återförsäljare för alla kampanjpriser.

Rek. ord. 
pris

Inbytes-
premie*

Rek. pris med 
inbytespremie

V6-200-C SX 186 911 kr 30 000 kr 156 911 kr
V6-200-C DPS 200 894 kr 30 000 kr 170 894 kr
V6-240-C SX 214 040 kr 45 000 kr 169 040 kr
V6-240-C DPS 228 023 kr 45 000 kr 183 023 kr
V8-350-C DPS 306 855 kr 60 000 kr 246 855 kr
V8-350-CE DPS 333 744 kr 60 000 kr 273 744 kr
V8-380-C DPS 332 534 kr 60 000 kr 272 534 kr
V8-380-CE DPS 362 079 kr 60 000 kr 302 079 kr
V8-430-C DPS 410 958 kr 75 000 kr 335 958 kr
V8-430-CE DPS 440 501 kr 75 000 kr 365 501 kr

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

Motorkampanjen gäller under perioden 
15/8—31/10 2017.

Just nu – D6
Inbytespremie 
på upp till 
150 000 kr*
(Exkl. propeller)

Just nu – D4
Inbytespremie 
på upp till 
125 000 kr*
(Exkl. propeller)

Just nu – V6
Inbytespremie 

på upp till 
45 000 kr*

(Exkl. propeller)

Just nu – V8
Inbytespremie 

på upp till 
75 000 kr*

(Exkl. propeller)

Just nu – V8
Inbytespremie 

75 000 kr*
(Exkl. propeller)

Inbytespremie 

45 000 kr*
(Exkl. propeller)

Erbjudande!
Köp till Volvo Pentas förlängda skydd i samband med ditt motorköp eller 
senast 3 månader i efterhand så får du en värdecheck på 1.000 kr, 
som du kan handla Volvo Penta originaldelar för. Erbjudandet gäller även 
för dig som redan äger eller köper en båt med Volvo Penta motor som 
uppfyller kriterierna för teckning av förlängt skydd. 

Läs mer om Volvo Pentas förlängda skydd på sidan 6.

Värdechecken kan inte växlas in mot kontanter eller kombineras med andra erbjudanden.

OBS!

Volvo Penta D4 / D6 – Inbytespremie på upp till 150 000 kr
Just nu får du en inbytespremie när lämnar in din gamla motor med drev/backslag och 
köper en ny Volvo Penta D4 och D6. Kontakta din återförsäljare för alla våra kampanjpriser. 
Nedan visar vi några prisexempel.

VINN EN RESA FÖR TVÅ TILL VOLVO OCEAN RACE I GÖTEBORG
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Utöka din garanti med 
Volvo Pentas förlängda skydd
Utöver vår vanliga garanti kan du nu gå med i vårt program för 
förlängt skydd och få tre extra års fullständigt skydd för hela 
paketet – från styrplats, motorer och drivenheter till propellrar.

Genom Volvo Pentas förlängda skydd 

kan du undvika potentiella, framtida 

reparations kostnader. Lägg till Volvo Pentas 

globala återförsäljarnätverk som sträcker 

sig i över 130 länder och du har allt du 

behöver för den perfekta båtturen.

Fullständigt skydd
Programmet med förlängt skydd ger 

samma fullständiga skydd som de två 

första årens garanti. Det täcker reparation 

och byte av defekta delar. Detta innefattar 

alla Volvo Penta produkter med undantag 

för förbrukningsdelar som fi lter, slangar 

och remmar. Programmet för förlängt skydd 

köps när drivpaketet beställs eller inom tre 

månader efter datum för garantiregistre-

ringen.

Förutsättningar
•  Regelbunden service och underhåll enligt  

 gällande serviceschema

• Köpes i samband med ny motor eller 

 inom tre månader efter motorinköpet

Motor
(inkl. 

transmission)

Giltighetsperiod*
(Garanti + förlängt skydd)

Månader Timmar

V6 – V8 60 480

D1 – D6 60 1000

D9 – D13 60 2000

* Timbegränsning enligt villkoren för förlängt skydd. 
 Det som infaller först.

Prisexempel: Tre års förlängt skydd
Volvo Penta D1 från 7 161 kr
Volvo Penta D2 från 11 603 kr
Volvo Penta D3 från 24 060 kr
Volvo Penta D4 från 28 874 kr
Volvo Penta V6/V8 från 19 739 kr

Läs om erbjudandet på sid 5! OBS!

Säker hantering av ditt elsystem
Med Battery Control Module, som fungerar som ett nav för båtens 
elsystem, blir båtens elförsörjning mer tillförlitlig och enklare att över-
vaka. Håll koll på båtens batteristatus direkt från manöverplatsen.

Battery Management System tar hand om 

dina batterier. Du får en säker och enkel 

hantering av din strömförsörjning. Upp till 

sex användardisplayer kan placeras på 

olika platser ombord. Systemet har även 

ett antal smarta funktioner, såsom batteri-

skydd och automatisk starthjälp. Lägg 

även till E-Key remote så kan du glömma 

alla tunga nyckelknippor eller att behöva 

leta efter huvudströmbrytaren. Med ON-

knappen startas systemet, samtidigt som 

du auktoriseras som båtens användare.

Prisexempel: Singelinstallation 
med Kontrollenhet och display 17 041 kr

Kontrollenheten (Battery Control Module) för batteriet.

Batterihanteringssystemet gör ditt elsystem mer 
 tillförlitligt och lättare att övervaka.

6
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Viktiga händelser!

Aktivt korrosionsskydd
Det aktiva korrosionsskyddet förhindrar att galvanisk korrosion an griper 
metalldelarna i drev eller utombordare. Systemet kompletterar drevets 
eller utombordarens vanliga offeranoder. Finns nu även för IPS.

Det aktiva korrosionsskyddssystemet 

rekommenderas för glasfi berbåtar som 

används i saltvatten. Till båtar med fl era 

motor installationer krävs fl era aktiva 

 korrosionssystem. Finns till IPS och Aqua-

matic (ej DPH) och utombordare. 
Rek. ca pris från  3 529 kr

Nu behövs det inte längre några 
komplicerade gas-, växel- och 
rattkombinationer vid manövre-
ring på trånga platser, t ex vid 
tilläggning. Alla manövrar är helt 
intuitiva. Föraren behöver bara 
trycka eller rotera joysticken i 
önskad riktning för att båten ska 
svara – framåt, bakåt, åt sidan 
eller rotera runt sin egen axel. 
Systemet styr roder, motorer och 
bogpropellrar. 

Joystick för inom-
bordsinstallationer

NYHET

Anoder för drev och propellrar
Volvo Penta-anoder är gjorda för att offra sig för att skydda ditt drev 
och propeller mot galvanisk korrosion. De är specialdesignade, till-
verkade och testade för att garantera passform och optimalt skydd.

Återkommande inspektion och utbyte av 

anod om 50% av anoden har konsumerats 

garanterar att du får fortsatt gott skydd. 

Materialpecifi kationerna för Volvo Pentas 

anoder är, i vissa fall, strängare än andra 

marina materialnormer i världen. 

Vid installation av en ny anod är det viktigt 

att det fi nns god kontakt mellan anoden 

och ytan till vilken den är ansluten till. 

Läs användarhandboken för detaljerad 

information om underhåll och byte av 

anoder. Montera alltid originalanoder för 

bästa resultat och tänk på att aldrig måla 

på anoderna.

Här är våra allmänna rekommenda-
tioner hur du väljer rätt anod:
Saltvatten - Zink

Bräckt vatten - Aluminium

Sötvatten - Magnesium

Augusti 2017
25-27 Marstrand Boat Show   
25-27 Öppet Varv – Ellös

September 2017
1-3 Allt på Sjön – Gustavsberg

Oktober 2017
22 VOR Start – Alicante

Februari 2018
3-11  Båtmässan – Göteborg

Mars 2018
2-11 Allt för Sjön – Stockholm

Juni 2018
14 VOR Race Village öppnar  
  – Göteborg
15 VOR preliminär målgång
  etapp 10 – Göteborg 
17 VOR In-Port Race
  – Göteborg
18-20 M32 Series Race 
  – Göteborg
21 VOR start sista etappen
  – Göteborg

VOR – Volvo Ocean Race
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www.volvopenta.com

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

Håll dig uppdaterad 
med hjälp av vår blogg 
– Professional Power – 

nordicblog.volvopenta.com

Följ Volvo Penta Sverige 
på Facebook: 

www.facebook.com/
volvopentasverige

Följ Volvo Penta på Instagram 
@volvopentanordic och 

@båtkusten

Hjälp fi nns alltid nära.
Dygnet runt, alla dagar i veckan.

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

Du hittar våra erbjudanden och din 
närmaste återförsäljare på

Ett roligare båtägande.
Ladda ner Båtkusten-appen 
till din surfplatta, iPhone eller 

Android-telefon.

S
w

ed
en

båtkusten.se

Din auktoriserade 
återförsäljare är alltid nära
Efter att i över 100 år ha samarbetat med båtbyggare och båtägare 
har Volvo Penta byggt upp den expertis och infrastruktur som 
behövs för att kunna erbjuda omfattande service i hela världen.

Vårt återförsäljarnät med cirka 3 000 

auktoriserade återförsäljare världen över 

utvecklas hela tiden för att uppfylla dina 

behov och se till att du aldrig har långt till 

effektiv, högkvalitativ service och support 

för din Volvo Penta-utrustning. Återförsäl-

jarverkstäderna är utrustade med avance-

rade diagnostiksystem, alla specialverktyg 

och den allra senaste serviceinformatio-

nen. Underhåll och reparationer utförs av 

certifi erade tekniker, som får löpande ut-

bildning i Volvo Pentas senaste teknik och 

reparations metoder samt enbart använder 

Volvo Penta originaldelar.

Snabb tillgänglighet till support, service 

och reservdelar var du än är. 

Hitta din närmaste auktoriserade 

återförsäljare på www.volvopenta.com

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 Electronic Vessel Control kopplas  
 diagnosverktyget Vodia till motorns styrsystem för 
 kontroll av status och eventuella felkoder. Samtidigt 
 uppdateras mjukvaran med senaste versionen av 
 befi ntlig 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 fl ertal 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 auktoriserad verkstad får du utökad 
garanti på av verkstaden monterade 
Volvo Penta originaldelar. Garantin gäl-
ler i 24 månader eller 600 drifttimmar 
beroende på vilket som inträffar först.


