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HØSTTILBUD
Tips fra Volvo Penta-forhandleren – høsten 2019

VOLVO PENTA  
BENSINMOTORER
Det sporty og effek-
tive alternativet

AQUAMATIC DREV
Kombinerer fordelene 
med innenbords- og 
utenbordssystem

NYHET – DPI DREV
Et helt nytt drev med 
nyutviklet hydraulik-
kobling

NY GENERASJON   
D4 OG D6
Omfattende  
oppdatering

Motorkampanje – side 4-5
Praktisk tilbehør – side 6-7

Ekspert på nettopp din motor – side 8
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Ferskvannskjølt motor 

Motorens aluminiumsblokk og ferskvann-
skjøling er laget spesielt for maritimt 
bruk. Ferskvannskjølesystemet gjør at 
motoren varer lengre og går bedre. Fordi 
systemet er lukket, kommer ikke saltvann 
inn, noe som forebygger korrosjon og 
øker motorens holdbarhet og andre-
håndsverdi. 

EVC – Electronic Vessel Control 

EVC er Volvo Pentas elektroniske platt-
form for motor- og girkassestyring,
og omfatter all førerinformasjon. Sys-
temet gjør det mulig å installere nye 

maskinvare- og programvareprodukter. 
Styrespak for å styre og dokke, Power-
trim Assistant er kun noen få eksempler 
på tilleggsmuligheter.

Easy Drain

Ferskvannskjøling, katalysator og EVC 
er standard, i tillegg til Volvo Penta Easy 
Drain, som gjør det mulig å tømme ut 
sjøvannet på noen få minutter, uansett 
om båten er i vannet eller står på land. 
Besøk din nærmeste forhandler hvis du 
ønsker mer informasjon om neste gene-
rasjons  motorer.

Smarte funksjoner
For å øke holdbarheten er motorens innvendige komponenter fullstendig 
beskyttet mot salt- eller sjøvann. Alle CE-bensinmotorer er også utstyrt 
med EVC (Electronic Vessel Control) – et elektronisk styresystem.

Aquamatic-bensinmotorer  
– det sporty alternativet
Bensindrevne motorer med Aquamatic-drev er en ny standard for 
fritidsbåter. Robust dreiemoment ved lave turtall, topp ytelse ved høye 
turtall og fremragende respons i mellomregisteret. Sporty og 
effektivt, men likevel fleksibelt og drivstoffeffektivt. 

Lett konstruksjon 

Sylinderblokk og sylinderhode i alu-
minium, lette stempler med lav friks-
jon og bunnpanne støpt i aluminium, 
sørger for et utmerket forhold mellom 
effekt og vekt. Det gir en enestående 
manøvrerbarhet og en imponerende 
akselerasjons kraft.

Reduserte utslipp 

Bensinmotorer er oppgradert med en 
rekke tekniske funksjoner som blant 
annet gir forbedret ytelse og bedre driv-
stofføkonomi. Volvo Penta produserer de 
reneste fremdriftsmotorene på markedet 
i dag som understiger utslippskravene i 
både USA og EU.

Effekt på topp

Robust dreiemoment ved lave turtall, 
topp ytelse ved høye turtall og enestå-
ende respons i mellomregisteret. 
Alle bensinmotorene våre har direkte 
drivstoffinnsprøytning, VVT (Variable 
Valve Timing), ferskvannskjøling og Easy 
Drain. 

Stort utvalg

Det finnes et stort utvalg av sporty, men 
likevel drivstoffeffektive V6- og V8- 
bensinmotorer for fritidsbåter på mellom 
20 og 45 fot. Alt er konstruert for å 
passe perfekt sammen – fra kontrollspak 
og motor til drev og propeller.

KLIKK herFor mer informasjon

KLIKK herFor mer informasjon

https://www.volvopenta.se/marineleisure/sv-se/products/info/for-motorboats/aquamatic-sterndrive-gas.html
https://www.volvopenta.se/marineleisure/sv-se/products/motor-boats/ranges/aquamatic-sterndrive-gasoline/options.html
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En ny hydraulikkobling sikrer 
en stille og jevn giring ved lave 
turtall. Dette gir bedre manøv-
rerbarhet og høyere komfort ved 
lave hastigheter. Hydraulikko-
blingen, sammen med «steer-
by-wire» – som nå er standard 
for DPI – gjør det også enklere 
å dokke med styrespaken.

Nyhet! DPI-drev

Aquamatic-drev  
– et bedre alternativ
I Aquamatic kombineres fordelene ved innenbords- 
og utenbordssystemer. I tillegg til motroterende 
doble propeller, får du også unik ytelse og 
høy drivstoffeffektivitet.

Sammenlignet med utenbordsmotorer 
sitter drevmotorene lavere og lenger foran 
i båten, noe som gir en mer behagelig 
opplevelse når det er sjøgang og vanske-
lige forhold til sjøs.

Fritt akterspeil og økt komfort 

Med et akterspeil som ikke er i veien, får 
du lettere tilgang til vannet og kan nyte 
det uten å bli utsatt for like mye eksos. En 
klar fordel for båtentusiaster som liker for 
eksempel fiske, vannsport eller dykking.

Effekt som merkes

De større, mer effektive propellbladene på 
DuoProp-propellene gjør Aquamatic-driv-
linjen mer effektivt, slik at du kan spare 
opptil 30 prosent drivstoff. Med
direkte drivstoffinnsprøytning får du mer
energi ut av hver eneste dråpe drivstoff.   

Sammenlignet med utenbordsmotorer

• DuoProp for bedre kjøreegenskaper 
 og ytelse.
• Lavere tyngdepunkt – høyere 
 kjørekomfort.
• Større sikkerhet for motoren inne i  
 båten – lengre levetid.

• Bedre tyveribeskyttelse med motoren  
 innebygd i båten.
• Fritt akterspeil – lettere å nå vannet.
• Forbedret drivstofføkonomi.

Sammenlignet med  
innenbordsmotorer

• Lavere støy- og vibrasjonsnivåer –  
 høyere komfort om bord.
• Bedre kjøreegenskaper og enklere  
 manøvrering.
• Kompakt, integrert installasjon gir  
 bedre plass om bord.
• DuoProp for bedre kjøreegenskaper 
 og ytelse.
• Høyere drivstoffeffektivitet – bedre  
 vinkler på propellstrømmen gir høyere  
 ytelse.
• Drev med kick up-funksjon for 
 beskyttelse mot grunnstøting.
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KLIKK herFor mer informasjon

https://www.volvopenta.se/marineleisure/sv-se/products/info/propulsion-solutions.html
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Volvo Penta V8 samt drev SX/DPS
(ekskl. propell)

Veil. ord.
pris

Veil. pris med
20% rabatt

V8-350-C DP-S-drev* 293 881 kr 235 105 kr
V8-350-CE DP-S-drev** 318 576 kr 254 861 kr

Volvo Penta V6 samt drev SX/DPS
(ekskl. propell)

Veil. ord.
pris

Veil. pris med
15% rabatt

V6-280-C SX-drev* 224 793 kr 191 074 kr
V6-280-C DP-S-drev* 237 689 kr 202 035 kr
V6-280-CE SX-drev** 250 141 kr 212 620 kr
V6-280-CE DP-S-drev** 263 038 kr 223 582 kr

V6-/V8-bensinmotorer  
– ytelse uten sidestykke
«Powered by Volvo Penta» er ikke bare synonymt med pålitelig frem-
drift, men innebærer også enestående ytelse, fantastisk komfort om 
bord og ett problemfritt eierskap.

Innholdsrike kraftpakker 

Direkteinnsprøytning og variabel ven-
tilinnstilling (VVT) sørger for at forbren-
ningen alltid blir riktig uansett turtall, 
slik at det oppnås høyere dreiemoment 
og akselerasjon i hele turtallsspekteret. 

Ferskvannskjøling, katalysator og Volvo 
Penta Easy Drain, som gjør det mulig å 
tømme ut sjøvannet i løpet av få minut-
ter, er standard. Alle servicepunkter er nå 
lett tilgjengelige, og serviceintervallene 
er forlenget.

Volvo Penta V6-280

15% rabatt
Priseksempel fra 191 074 kr.
(Veil. pris fra ca. 224 793 kr)
Ekskl. propell.

Volvo Penta V8-350

20% rabatt
Priseksempel fra 235 105 kr.
(Veil. pris fra ca. 293 881 kr)
Ekskl. propell.

Forleng garantien

I tillegg til vår vanlige garanti har du mulighet til å kjøpe forlenget garanti 
og få ytterligere tre års fullstendig dekning for hele pakken – fra fører-
plass og motorer til drivenheter og propeller. Vår garantiforlengselse gir 
samme dekning som garantien de to første årene. Snakk med din nærmeste  
Volvo Penta forhandler om betingelsene og pris for nettopp din installasjon.

* inkluderer kontrollspak og vaiere til en verdi av 9 633 kr.
** inkluderer Electronic Vessel Control og elektronisk kontrollspak til en verdi av 24 918 kr.

KLIKK herFor mer informasjon

https://www.volvopenta.se/marineleisure/sv-se/products/motor-boats/ranges/aquamatic-sterndrive-gasoline.html#Select%20any%20one%20Anchor%20Name%20from%20below%20list%20%20
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Koble deg til båten
Med Easy Connect blir båtlivet både enklere og morsommere.  
Avhengig av hvilken motor som er installert i båten, kan du velge  
mellom en rekke funksjoner. 

Gjennom Easy Connect kan du sende 
eventuelle feilkoder og motordata til din 
forhandler, dele dine ruter, finne tilbake til 
ditt strandhogg og forvandle din smart-

enhet til et stilig paneldisplay. Easy Con-
nect kan brukes sammen med mange 
ulike motorer fra Volvo Penta fra 
årsmodell 2003 og fremover. Snakk 

med din nærmeste forhandler, eller les 
mer på www.volvopenta.com om hva 
som gjelder for akkurat din motor.

Priseksempel Volvo Penta D3
(ekskl. propell) Kontakt din forhandler for alle våre kampanjepriser.

Veil. ord.
pris

Veil. pris med
15% rabatt

D3-170 HS45AE Gir 264 360 kr 224 706 kr
D3-170 SX 280 638 kr 238 542 kr
D3-170 DPS 293 534 kr 249 504 kr
D3-200 HS45AE Gir 284 419 kr 241 756 kr
D3-200 DPS 332 635 kr 282 740 kr
D3-220 HS45AE Gir 297 020 kr 252 467 kr
D3-220 DPS 365 084 kr 310 321 kr

Volvo Penta D3 med konverteringssett 
(uten drev)

Veil. ord.
pris

Veil. pris med
15% rabatt

D3-170 224 490 kr 190 817 kr
D3-200 263 591 kr 224 053 kr
D3-220 296 040 kr 251 634 kr

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 D3-170/200/220

15% rabatt
Priseksempel fra 224 706 kr.
(Veil. pris fra ca. 264 360 kr)
Ekskl. propell.

Volvo Penta D3

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

Pris inkluderer elektronisk kontrollspak til en verdi av 24 918 kr.

KLIKK herFor mer informasjon

KLIKK herFor mer informasjon

https://www.volvopenta.se/marineleisure/sv-se/for-owners/parts/accessories/easyconnect.html
https://www.volvopenta.se/marineleisure/sv-se/products/motor-boats/ranges/aquamatic-sterndrive-diesel.html
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Slitesterk kontrollspak for seilbåt
Volvo Pentas kontrollspak for seilbåter er utviklet like mye med tanke 
på seiling som på styring av motoren. Den kompakte utformingen 
minimerer risken for at liner skal sette seg fast.

Volvo Pentas mekaniske kontrollspak 
for seilbåter er utformet med hensyn til 
kravene som stilles om bord både under 
seiling og under motorgang. Formen og 
de kompakte målene minimerer faren 
for at liner skal sette seg fast. Kontroll-
spaken er laget av solid rustfritt 316 
kvalitetsstål, noe som gjør den slitesterk 
og robust. Den passer perfekt til det 
krevende maritime miljøet der båten din 
hører hjemme.

Når ytelse er en kunst
Volvo Pentas foldbare propeller gir minimal motstand under seiling, i 
kombinasjon med det høye momentet til en fast propell under  
motordrift. Også når du bakker.

Den unike og patente konstruksjonen 
gjør at bladene alltid åpner seg raskt og 
sikkert for kortest mulig stoppstrekke 
og utmerket manøvrering på trange 
plasser. Uansett om du velger en modell 
med to, tre eller fire blader gir konstruk-
sjonen med svepte blader (elliptisk 

profil) en myk gang og høy komfort. 
Dessuten er lyd- og vibrasjonssnivåene 
minsket. Den reduserte motstanden 
ved seiling gjør at hastigheten øker med 
opp til 1,5 knop sammenlignet med en 
fast propell.

Foldbare propeller
Priseksempel fra 12 201 kr.

Sprutbeskyttet

Den forseglede utløserknappen og to 
integrerte tetningsringer hindrer at vann 
trenger inn under sprut og regn.

Mekanisk kontroller
Priseksempel fra 2 186 kr.
Mekanisme bestilles separat. 
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KLIKK herFor mer informasjon

KLIKK herFor mer informasjon

https://www.volvopenta.se/marineleisure/sv-se/for-owners/parts/accessories.html
https://www.volvopenta.se/marineleisure/sv-se/for-owners/parts/propellers/folding-propellers.html
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Med Volvo Penta har du alltid mulighe-
ten til å tilføre det lille ekstra for å forbe-
dre båtopplevelsen. I tillegg til turteller 
har du også kontroll på driftstimene 
og instrumentene passer til standard 
og delux-paneler. I tillegg kan du kjøpe 
frontring og holder. Du finner flere vari-
anter hos din forhandler.

Viktige hendelser!

Hold drivstoffet rent
Hvert enkelt tilbehør er en viktig del av helheten og de er spesielt  
utviklet for å fungere sammen. Alle tilbehør oppfyller våre strenge  
krav til holdbarhet og pålitelighet.

Forurenset drivstoff kan føre til skader 
på drivstoffpumper og innsprøytnings-
ventiler, noe som medfører dyre repa-
rasjoner. Motoren kan gå ujevnt og miste 
effekt. 

Volvo Pentas originalfiltre gir optimal 
filtreringseffektivitet og er konstruert for 
å beskytte mot slitasje og korrosion av 
komponentene i drivstoffsystemet. De er 
testet, lekkasjesikre under hard belast-
ning og er nøye utformet for  nettopp for 
din motor. 

Vann og forurensning samles i den 
 nederste, glassklare beholderen og tap-
pes via en dreneringskran.

Etter å ha levert over 100 000 
enheter siden lanseringen i 
2003, har Volvo Penta foretatt 
en omfattende oppdatering av 
neste generasjons D4 og D6. 
Oppdateringen omfatter as-
pekter som ytelse, pålitelighet, 
holdbarhet, driftskostnader og 
vedlikeholder. D4 og D6 yter 
fra 150 til 480 hk.

Ny generasjon  
D4 og D6

Full kontroll

Augusti 2019
15/8 Start for 
  Volvo Pentas 
  motorkampanje

September 2019
5/9-8/9 Båter i sjøen 
  – Aker Brygge

Oktober 2019
31/10 Siste dagen for 
  Volvo Pentas 
  motorkampanje

Drivstoffilter/vannutskiller
Priseksempel fra 1 859 kr.

Turteller/timeteller, dieselmotorer
Priseksempel 3 319 kr.

KLIKK herFor mer informasjon

KLicka härFör mer information

KLIKK herFor mer informasjon

https://www.volvopenta.com/marineleisure/en-en/news/2019/may/volvo-penta-introduces-next-generation-d4---d6-propulsion-packag.html
https://www.volvopenta.se/marineleisure/sv-se/for-owners/parts/accessories.html
https://www.volvopenta.se/marineleisure/sv-se/for-owners/parts/maintenance-parts.html


8

www.volvopenta.com

Rabatter og tilbud gjelder hos autoriserte Volvo Penta forhandlere til og med 31 oktober 2019 hvis ikke annet blir 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.

Du finner våre tilbud og din 
nærmeste forhandler på

N
or

w
ay

Eksperter på nettopp din motor
Enten du bruker båten til kortere turer eller å reise jorden rundt, 
anbefaler vi at du alltid henvender deg til en ekspert  
– din lokale Volvo Penta forhandler.

Våre autoriserte Volvo Penta forhand-
lere står alltid til din disposisjon med 
ekspertise og service slik at du kan få 
mest mulig ut av motoren din. 

Personalet hos våre forhandlere får 
kontinuerlig opplæring i Volvo Pentas 
nyeste teknologi og reparasjonsmeto-
der. De bruker avanserte feilsøkings-

systemer, spesialverktøy og Volvo Penta 
originaldeler. På denne måten kan du 
alltid være sikker på at motoren får opti-
malt vedlikehold og fortsetter å fungere 
trygt, drivstoffeffektivt og med høyeste 
ytelse.

Finn din nærmeste autoriserte forhand-
ler på www.batkysten.no

Dette blir alltid utført under en service
hos et autorisert Volvo Penta verksted
• Kontroll av serienummer i Volvo Pentas database.
• Hvis drivlinjen din omfattes av en kampanje, blir 
 den gjennomført.
• Hvis det fi nnes produktforbedringer, vil du bli
 informert og få et prisoverslag.
• For motorer med EVCsystem kobles diagnoseverktøyet
 Vodia til motorens styresystem for kontroll
 av status og eventuelle feilkoder. Samtidig oppdateres
 programvaren med den nyeste versjonen av
 eksisterende EVCgenerasjon.
• På bakgrunn av motorens alder, driftstimer og sist
 utførte service, skiftes komponenter og væsker ut i
 henhold til Volvo Pentas serviceplan.
• Optisk kontroll av en rekke komponenter, slik som
 slanger, kabler, kontakter og gjennomføringer.
• Ved utskifting av komponenter og væsker benyttes
 alltid Volvo Penta originaldeler.
• Du får utlevert en serviceprotokoll der alle utskiftinger
 og kontroller er dokumentert

Hvis det i forbindelse med service oppdages mangler som 
påvirker motorens funksjon og pålitelighet, vil du bli informert, 
og du vil få en anbefaling og pris på tiltak. 

Som en ekstra trygghet når du engasjerer 
et autorisert verksted får du forlenget 
garanti på Volvo Penta originaldeler 
montert av verkstedet. Garantien gjelder 
i 24 måneder eller 600 driftstimer, 
avhengig av hva som inntreffer først.

Følg Volvo Penta  
på Facebook:  

@Volvopentasverige  
@båtkysten 

Følg Volvo Penta
på Instagram

@volvopentanordic
@båtkysten

Hjelpen er alltid nær.  
Døgnet rundt, alle dager i uken.

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

Last ned Volvo Penta Dealer
Locator-appen for hurtig

informasjon om nærmeste
forhandler rundt om i verden.

båtkYsten.NO

KLIKK herFor mer informasjon

https://www.volvopenta.se/marineleisure/sv-se/for-owners/service/dealer-network.html
https://www.volvopenta.se/brand/sv-se/contact/dealers.html
https://www.facebook.com/volvopentasverige/
https://www.volvopenta.se/marineleisure/sv-se/for-owners/service/volvo-penta-action-service.html
http://www.batkusten.no
http://www.volvopenta.se

