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FORÅRSSÆSON 2020
Volvo Penta – Den smarteste måde til et behageligere bådliv

20% Rabat på D2-50/60/75.
Køb D4/D6 DPI – Tilbehør for 75 000 kr uden beregning.
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D2-50/60/75

20% rabat
Ekskl. propeller. Med S-drev/gear. 
Kampagnepris D2-50 med S-drev
fra 81 811 kr.
(Vejl. udsalgspris fra 102 264 kr)

Volvo Penta D2 er en 4-cylindret række-,  2,2-liters 
diesel motor, der er let at vedligeholde. Den har høj 
pålidelighed og lang levetid.

Komfort
Da motoren har et lavt omdrejningstal ved march-hastighed, er 
den lydsvag med minimal vibration. Den bløde motorgang opnås 
ved en dynamisk afbalanceret konstruktion med en højeffektiv 
gummiisolering. I kombination med indsugnings lyddæmper, sæn-
kes støjniveauet yderligere og bidrager til øget komfort om bord.

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.

D2-serien

Vi hos Volvo Penta mener, at sejlads skal være så be-
hageligt og afslappende som muligt. I vores arbejde 
med at levere integrerede, innovative og brændstof-
effektive løsninger, der er lette at bruge, drager vi 
fordel af vores brede erfaring og ekspertise. Det er 
den smarteste måde at forenkle sejlads på. 

Et fuldt integreret system
Hos Volvo Penta er alt designet, udviklet og produceret sammen 
- fra motorer til transmission, drev og propeller. Det intuitive EVC-
system ( Electronic Vessel Control) forenkler kontrol og overvåg-
ning. I et fuldt udstyret system betyder det for eksempel, at du 
kan opsætte en rute i Glass Cockpit-systemet, aktivere autopiloten 
på joysticken og derefter guides til destinationen på den mest 
bekvemme måde. Enkelt og intuitivt.

Easy boating
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Efter at have brugt flere år på at forfine og udvikle 
den velprøvede platform yderligere, leverer dette 
komplette system nye spændende funktioner 
– fra styreplads til propeller. 

Fremragende brændstoføkonomi
Over 85% af motorens komponenter er helt nyudviklet f.eks. 
et nyt common-rail injektionssystem som giver blød og effektiv 
 motorgang. Kombineret med det perfekt matchede DPI Duo-
Prop-drev giver motorpakken fremragende brændstofeffektivitet, 
lave emissioner og høj komfort ombord.

Elektronisk fartøjskontrol
Med Volvo Penta EVC (Electronic Vessel Control) oprettes 
 komplet integration af drevsystemet. Dette muliggør de unikke 
optioner, såsom joystick, dynamisk positionerings-system og 
Glass Cockpit.

Nyt Aquamatic drev - DPI
En nyudviklet hydraulisk kobling giver et mere støjsvagt gearskift. 
Du får øget manøvrerbarhed og højere komfort ved lave hastig-
heder. Den hydrauliske kobling sammen med ”steer-by-wire” 
– som nu er standard for DPI - giver også en forbedret joystick-
docking-funktion.

En ny generation af D4/D6

Vælg tilbehør op tile n værdi af

75.000 kr/motor
Gyldig ved køb af D4 / D6 DPI 270 hk og større. 

Nye D4 / D6 med DPI - unikt tilbud lige nu!
Nyd den ultimative sejloplevelse. Hvis du køber eller skifter til en 
ny motorpakke med D4 DPI eller D6 DPI, kan du vælge mellem 
udvalgt tilbehør som nedenfor, til en værdi af DKK 75.000 for 
en enkelt installation og DKK 150.000 til en dobbelt installation. 
Omkostninger til montering og mulige kabler tilføjes.

Tilbudet gælder kun ved køb af komplette motorpakker med DPI og kun ovenstående tilbehør. Kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud eller 
indløses til kontanter. Omkostninger til montering og mulige kabler tilføjes. Kontakt din forhandler for mere information.

UNIKT 
TILBUDnår du køber en 

komplet motorpakke med DPI.

Single installation - vælg mellem følgende tilbehør til en værdi 
op til DKK 75.000 (Følgende er vejl. udsalgspriser)

Propeller 17 716 kr
Forlænget garanti 5 år 31 248 kr
Active Corrosion Protection 14 369 kr 
Glass Cockpit 26 645 kr
Full kontrol SW 9 133 kr
Auto pilot (kræver Glass Cockpit) 25 919 kr
Easy connect  3 348 kr

Dobbelt installation - vælg mellem følgende tilbehør til en 
værdi op til DKK 150.000 (Følgende er vejl. udsalgspriser)

Propeller, 2 sæt  35 433 kr
Joystick Driving (kræver Glass Cockpit og Autopilot) 8 091 kr
Forlænget garanti 5 år 62 495 kr
Active Corrosion Protection, Dobb. Inst. 16 089 kr
DPS (kræver Glass Cockpit) 27 881 kr
Full kontrol SW 24 404 kr
Auto pilot (kræver Glass Cockpit) 34 010 kr
Glass Cockpit 26 645 kr
Joystick Docking (indeholder joystick og software) 88 834 kr
Easy connect  3 348 kr

D6-340/380/400/440 DPI
Vejl. udsalgspris fra 540 431 kr
Exkl. propeller. 

D4-270/300/320 DPI
Vejl. udsalgspris fra 419 923 kr
Exkl. propeller. 
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www.volvopenta.com

Rabatter og tilbud gælder hos autoriserede Volvo Penta forhandlere t.o.m. 1. april 2020, 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 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 den eneste måde. 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


