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VÅRSESONGEN 2019
Volvo Penta – Den smarteste veien til et enklere båtliv

D3-SERIEN
Kompakt og lett  
med et unikt marint 
dreiemoment

D3-SERIEN
Med konverterings-
settet for D3 kan du 
beholde drevet ditt.

VOLVO PENTA 
EASY CONNECT
Rask oversikt over 
båt- og motordata.

V6/V8-SERIEN
Renere forbren-
ning og forbedret 
drivstofføkonomi.

15% rabatt på utvalgte D3-motorer.
15% rabatt på utvalgte V6/V8-motorer.

Volvo Penta Easy Connect – nå også tilgjengelig for Android.
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Kjøp en ny, ren og sterk Volvo Penta motor! Takket
være konverteringssettet for D3, kan du beholde 
drevet ditt dersom du ikke vil bytte ut alt. 

Nye funksjoner for et enklere båtliv
Ved hjelp av EVCplattformen (Electronic Vessel Control) kan du
komplettere innenbordsmotoren med intelligente funksjoner.
Avhengig av motor og drivlinje kan du installere f.eks joystick
styring og autopilot. Volvo Penta dieselmotorer oppfyller de
strengeste miljøkravene: US EPA Tier 3. 

D3 med konverteringssettD3-200/220

15% rabatt
Ekskl. propell. Priseksempel med
konverteringssett fra kr 212 377.
(Veil. ord. pris fra ca. kr 249 855)

Kompatible 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

Volvo Penta D3 er en forbedret versjon av en velkjent 
og godt testet motorkonsept. Den sterke, solide og 
robuste motoren er pålitelig og har lang livstid. 

Lavt drivstofforbruk 
I kombinasjon med den avanserte transmisjonen og Aquamatic-
drevet bidrar det avanserte drivstoffinnsprøytningsystemet til å 
gjøre motoren svært drivstoffeffektiv. 

Electronic vessel control
Innebærer komplett integrering av motorene, elektronikken og 
den unike oppsetningens tilvalg, for eksempel enkel spak, cruise-
kontroll og Glass Cockpit. e-Key er standard.

D3-200/220

15% rabatt
Ekskl. propell. Med gir eller drev. 
Priseksempel fra kr 272 532.
(Veil. ord. pris fra ca. kr 320 626)

D3-serien
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Volvo Penta Easy Connect er nå kompatibel med enda flere 
 motorer. Den er også tilgjengelig for Android. Den gir deg som 
båteier en instrumentpanellignende oversikt over motordata, 
ruteinformasjon og mye annet direkte på din enhet. 

Alt du behøver er Easy Connect-grensesnittet koblet til din 
motor og Easy Connect-appen installert på din smarttelefon 
eller nettbrett. Funksjonene er også et godt komplement til de 
monterte instrumentene ved manøverplassen. Men opplevelsen 
blir ikke  igjen ombord. Du kan enkelt finne frem ruter du har lagret 
og  annen båtdata uansett hvor du er - enten for å gjenoppleve 
øyeblikk eller planlegge din neste reise.

Vær oppmerksom på at visse funksjoner ikke er tilgjengelig for 
visse motortyper. Les mer på www.volvopenta.com/easyconnect

Enkel tilkobling til 
smarte enheter

Våre bensinmotorer med katalysator overgår de 
strengeste kravene til utslipp i verden. Med alumini-
umsblokk tilbys et overlegent vekt/effektforhold for 
økt dreiemoment og bedre akselerasjon.  

Direkteinnsprøytning og katalysator
Overgangen fra en teknologi med forgassere til direkteinnsprøyt-
ning gir en renere forbrenning og forbedrer drivstofføkonomien.
Med katalysator reduseres utslippet på tomgang med 95 prosent.

Ferskvannskjøling
Alle våre bensinmotorer har ferskvannskjøling. Dermed blir ingen 
motordeler utsatt for sjøvann.

Easy drain
Funksjonen gjør det enklere å drenere sjøvann fra motoren, 
 uansett om den ligger på vannet eller ikke.

V6/V8-serien

V6/V8-serien

15% rabatt
Gjelder V6-280 og V8-300/350/380/430.
Ekskl. propell. 

Kampanjepris V6-280 inkl. drev fra kr 183 725.
(Veil. ord. pris fra ca. kr 216 148)

Kampanjepris V8 inkl. drev fra kr 199 595.
(Veil. ord. pris fra ca. kr 238 818)
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www.volvopenta.com

Rabatter og tilbud gjelder hos autoriserte Volvo Penta forhandlere til og med 1. april 2019, hvis ikke annet er oppgitt. Kan ikke kombineres med andre
rabatter eller tilbud, eller løses inn mot kontanter. Alle priser er veiledende cirkapriser inkl. moms. Lokale avvik kan forekomme.
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Du finner alle våre tilbud og din  
nærmeste forhandler på

Doble garantien for reservedeler
Volvo Penta originaldeler og tilbehør omfattes av vår 12 måneder 
lange standardgaranti. Dersom de er levert og installert av en 
autorisert Volvo Penta forhandler forlenger vi garantien til 24 
måneder. Dette gjelder også for selve arbeidet. 

Globalt servicenettverk
Med alle Volvo Penta produkter følger det med kundestøtte fra et 
globalt nettverk av forhandlere i mer enn 130 land. Disse forhand-
lerne er spesialisert innen vedlikehold og reparasjon av dine Volvo 
Penta produkter og bruker kun Volvo Penta originaldeler.

Garanti og Extended Coverage
Garantien vår dekker hele motorpakken i 2 år og de største kom-
ponentene i ytterligere 3 år. Med Extended Coverage beholder du 
full beskyttelse selv i år 3–5 slik at du kan føle deg helt trygg. Den 
utvidede garantien må kjøpes hos en Volvo Penta forhandler i for-
bindelse med bestilling og/eller idriftsetting av motoren.

Volvo Penta Action Service
Denne telefontjenesten tilbyr hurtig kundestøtte på 27 språk 
døgnet rundt, hele året.

Service og kundestøtte

batkYsten.NO

Ny teknologi
Oppgradering av ytelse og bedre drivstofføkonomi er bare noen 
eksempler på ny teknikk. Nesten halvparten av båtlivet innebærer 
en motor på tomgang. Da er det godt å vite at CO2-utslippet 
har minsket med 95% på tomgang. Det er vi som produserer de 
reneste fremdriftsmotorene på markedet i dag. 

Easy Drain
Motoren har blitt utformet med en vakumventil som gjør at den 
kan tømme ut sjøvann samtidig som båten ligger i vannet. Alt 
som skal til er et lite knappetrykk. Du behøver ikke å koble av 
noen vannslanger.

Kraftens og effektivitetens generasjon
Robust dreiemoment ved lave turtall. Topp ytelse ved høyt turtall. 
Enestående respons i mellomregisteret. Alle våre bensinmotorer 
har direkte innsprøytning av drivstoff, VVT (Variable Valve Timing) 
og ferskvannsnedkjøling. Den nye V8-motoren på 6,2 liter med 
380 eller 430 hk kompletterer vårt utvalg av den seneste gene-
rasjonens V6- og V8-motorer.

Tilgjengelige servicepunkter
Neste generasjon av Volvo Penta bensinmotorer har flere felles 
reservedeler. I tillegg ser mange av servicepunktene på motoren 
like ut på tvers av motorserien. 

Volvo Penta bensinmotorer


