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EN NY SESONG
Tips fra Volvo Penta-forhandleren – høsten 2015

FORDELER
En innenbordsmotor 
gir deg mange fordeler 
det er verdt å vurdere.

RENOVERING
Renover motoren 
din for bedre pålite
lighet og sikkerhet.

NYE GARANTIER
Volvo Penta innfø
rer nye garantier på 
originaldeler.

MOTORKAMPANJE
Benytt deg av en 
rekke gunstige 
motortilbud.
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beste for motoren din. Du kan alltid være 

sikker på at Volvo Pentas olje er den beste 

for akkurat din Volvo Penta motor.

Volvo Pentas smøremiddel testes under tøffest mulige forhold, 
fra ekvators varme til arktisk kulde samt ved forskjellige høyder 
over havet, for å sikre at det alltid fungerer optimalt.

Volvo Penta investerer betydelige summer i 

å utvikle produktene sine, og smøremidler 

er intet unntak. De er utformet og tilpasset 

våre motorers spesifikasjoner og for å 

garantere at komponentene fungerer 

sammen i perfekt harmoni. 

Selv om oljer av forskjellige merker kan ha 

samme betegnelse, er det ofte store 

forskjeller i motoroljens tilsetningsstoffer 

og kvalitet. Det fører igjen til forskjellige 

egenskaper som kanskje ikke alltid er de 

Etter nærmere 60 år på markedet er Aquamatic i dag 
fremdeles verdens ledende og mest avanserte drevsystem for 
båter mellom 20 og 45 fot.

ET DREV GIR DEG MANGE FORDELER SAM
MENLIGNET MED UTENBORDSMOTORER CO HC+NOx
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Drev har mange fordeler fremfor uten 

bords motorer. Et fritt akterspeil øker 

båtgleden og gjør det mulig å bruke båtens 

mest verdifulle overflate – akterspeilet – til 

alt fra bading til fisking og vannsport. Det 

finnes ingen utvendig motor som tar plass 

eller er i veien.

USAs stadig strengere og EUs fremtidige 

utslippsregler for drev gir lavere utslipps

nivåer av hydrogenklorid, nitrogenoksid og 

karbondioksid. Takket være katalysatorer 

har Volvo Pentas drevmotorer en betydelig 

mindre innvirkning på miljøet.

En annen fordel er bedre drivstoffeffek

tivitet og lenger rekkevidde. Det som gjør 

at drevmotorer jobber mer effektivt enn 

utenbordsmotorer, er større, mer effektive 

propellblad samt Duoprop. Det gir et lavere 

drivstofforbruk og forlenger tiden ute på 

sjøen uten at kostnadene øker.

I tillegg er du bedre beskyttet mot tyveri. En 

motor med drev er innebygd i båten og 

derfor vanskelig å stjele. Det er mye mer 

fristende å stjele en motor som er plassert 

på utsiden av båten.

MOTOROLJENS OPPBYGGING STYRKER 
FUNKSJON OG KVALITET
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Utskiftingssettene gjør det enkelt for deg å bytte til en ny D1 eller D2 

motor med minimal innvirkning på eksisterende motorfundament. 

Med et konverteringssett kan du i fleste tilfeller beholde 120Sdrevet.*

Priseksempel på utskiftingssett

Art. nr S-drev / Gir Gammel motor Ny motor Veil. pris, fra

22410366 Sdrev MD5 D113/20/30 1 130 kr

22410368 Sdrev MD6/7/11/17 D113/20/30 & D240 1 324 kr

22410372 Sdrev MD21 D255/75 1 324 kr

22410374 Sdrev 2001 D113/20/30 1 130 kr

22410376 Sdrev 2002/3(T) D113/20/30 1 130 kr

22410378 Sdrev 2003/2003T D240 1 130 kr

22410370 Sdrev MD17 D255/75 1 324 kr

22410380 Sdrev MD2020/30 D240 1 324 kr

22410382 Sdrev MD2040 D240 1 324 kr

22567193 Sdrev 120S (beholde drev) D113/20/30 & D240 3 934 kr

22567201 Gir MD6/7AB D113/20/30 & D240 2 750 kr

22567203 Gir MD11CD D113/20/30 & D240 2 423 kr

22567205 Gir 2001/2/3(T) D240 2 649 kr

22594876 Gir MD3 D113/20/30 & D240 1 130 kr

* Det kreves konverteringssett for både motor og drev

SKIFT TIL EN NY, DRIVSTOFFGJERRIG 
MOTOR, MEN BEHOLD DREVET

En motorrenovering kan bestå av:
• Demontering og rengjøring av motoren
• Kontroll av alle innvendige deler i motoren
• Utskifting av rammelager og veivlager
• Utskifting av stempler, stempelringer og 
 sylinderfôringer
• Sliping av eksos og innsugsventilene 
• Utskifting av sirkulasjonspumpe for kjølevann
• Renovering av sjøvannspumpen
• Renovering av injektorer med nye dyser
• Rengjøring av varmeveksleren, oljekjøler 
 og mellomkjøler
• Utskifting av pakninger og tetninger
• Utskifting av oljefilter, drivstoffilter, luftfilter 
 og veivhusventilasjonsfilter
• Utskifting av kilereimene
• Prøvekjøring og testing av motoren
• Maling av motoren

En riktig utført motorrenovering holder Volvo Penta
motoren din i perfekt stand slik at du kan fortsette 
å kjøre den i mange år fremover.

LA PROFFENE RENOVERE  
VOLVO PENTA MOTOREN DIN

Nå har du muligheten til å levere inn reno

veringssett din til renovering slik at den 

fort setter å fungere som den skal i mange 

timer til.

Volvo Penta har satt sammen flere reno

veringssett bestående av Volvo Penta 

originaldeler til en svært fordelaktig pris. 

Hvis de monteres av våre autoriserte for

handlere, garanterer vi at motorens ytelse 

vil fortsette å være 

optimal. I tillegg fører dette til 

at garantien på reservedelene forlenges 

til 24 måneder eller 600 timer (det som 

inntreffer først). Det finnes renoveringssett 

til de fleste av Volvo Pentas motorer, blant 

annet 3144serien.  

Kontakt din autoriserte forhandler for kor

rekt pris og nærmere informasjon. Lokale 

prisvariasjoner forekommer.

CO HC+NOx
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Priseksempel AQAD41
BETEGNELSE FRA

Injektor 1 199 kr

Sirkulasjonspumpe 2 868 kr

Renoveringssett 28 894 kr
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Volvo Pentas minste motorer oppfyller de 
absolutt høyeste kravene i verden når det 
gjelder utslipp. Med høyt dreiemoment og 
små innbyggingsmål er motorene enkle å 
plassere og gir plass til andre ting i motor
rommet. Med elektronisk stopp og mindre 
vibrasjoner er D1 og D2 de perfekte moto
rene for seilbåter. 

Volvo Pentas motorer gir høy ytelse og ef
fektiv drivstofføkonomi. Fra D3 og oppover 
er alle motorene våre som standard utstyrt 

med Volvo Pentas elektroniske plattform, 
EVC, for elektroniske kontroller. Blant annet 
er motorovervåking, instrumentdimmer og 
varselmeldinger inkludert. 

Med en ny Volvo Penta motor øker du 
sikkerheten og får bedre komfort, bedre 
drivstofføkonomi og fremfor alt større kjø
reglede og økt verdi på båten. Kontakt din 
autoriserte forhandler, så hjelper de deg å 
velge riktig motor.

ET GLIMRENDE TILBUD HVIS DU 
VURDERER EN NY MOTOR

Hvis du trives med båten din, men synes at motoren ikke lenger 
oppfyller kravene du stiller, er det på tide med en oppgradering. Nå 
er det ekstra gunstig takket være tilbudene våre og vrakpant.

NÅ! D2

10% RABATT
Samt vrakpant på
8 000 kr* 

Volvo Penta
Dieselmotor

Veil. ord. pris Veil. pris med
10 % rabatt

Vrakpant* Veil. pris med rabatt og 
vrakpant

D113 MS15L/A 55 618 kr 50 056 kr 5 000 kr 45 056 kr
D120 MS15L/A 63 479 kr 57 131 kr 8 000 kr 49 131 kr
D130 MS15L/A 72 977 kr 65 680 kr 8 000 kr 57 680 kr
D240 MS15L/A 89 426 kr 80 484 kr 8 000 kr 72 484 kr
D255 MS25L/A 99 179 kr 89 261 kr 8 000 kr 81 261 kr
D255 HS25A 101 561 kr 91 405 kr 8 000 kr 83 405 kr
D275 MS25L/A 119 000 kr 107 100 kr 8 000 kr 99 100 kr
D275 HS25A 121 382 kr 109 244 kr 8 000 kr 101 244 kr
D113 130S 71 192 kr 64 073 kr 5 000 kr 59 073 kr
D120 130S 79 052 kr 71 147 kr 8 000 kr 63 147 kr
D130 130S 88 551 kr 79 696 kr 8 000 kr 71 696 kr
D240 130S 105 008 kr 94 507 kr 8 000 kr 86 507 kr
D255 130S 110 203 kr 99 183 kr 8 000 kr 91 183 kr
D275 150S 131 758 kr 118 582 kr 8 000 kr 110 582 kr

* vrakpant gjelder ved innlevering av din gamle motor og drev/gir.

VOLVO PENTA D1 / D2 MED DREV/GIR (ekskl. propell)

Motorkampanjen gjelder i perioden 15.8–31.10.2015.

NÅ! D1

10% RABATT
Samt vrakpant på 
opptil 8 000 kr* 
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VOLVO PENTA D3
Nå har du en meget god mulighet til å kjøpe en ny, miljøvennlig 
og kraftigere Volvo Pentamotor! Takket være konverteringsset
tet vårt, kan du beholde drevet ditt hvis du ikke vil bytte ut alt.

NÅ! D3
170/200/220 SX/DPS

20% RABATT
(ekskl. propell)

Volvo Penta-dieselmotor, 
komplett med drev (SX/DPS)

Veil. ord. pris Veil. ord. pris 
med 20% rabatt 

D3170 SX 248 437 kr 198 749 kr
D3200 DPS 292 206 kr 233 765 kr
D3220 DPS 315 916 kr 252 733 kr

Volvo Penta-dieselmotor med 
konverteringssett (uten drev)

Veil. ord. pris NÅ!
Veil. ord. pris 

D3170 192 428 kr 180 000 kr
D3200 224 849 kr 200 000 kr
D3220 248 558 kr 220 000 kr

VOLVO PENTA D3 MED DREV (ekskl. propell)

VOLVO PENTA D3 MED KONVERTERINGSSETT

Kompatible drev for konverteringssett

AQ 290

AQ 290A

AQ 290 DP

AQ 290A DP

SPA

SPA1

SPA2

SPC

SPE

DPA

DPA1

DPA2

DPB

DPB1

DPC

DPC1

DPD

DPD1

DPE

NÅ! 
D3 med konverteringssett, fra

180 000 kr

VOLVO PENTA D4 / D6 (ekskl. propell)
NÅ! D4 / D6
(ekskl. propell)
Vrakpant på  

opptil 140 000 kr* 

VOLVO PENTA D4 / D6
Akkurat nå får du vrakpant hvis du leverer inn den gamle moto
ren og det gamle drevet når du kjøper en ny D4 eller D6.

Volvo Penta
Dieselmotor

Veil. ord. pris, 
fra

Vrakpant* Priseksempel med 
vrakpant 

D4 Gir 245 495 kr 70 000 – 90 000 kr   D4180 HS45AE  175 495 kr
D6 Gir 371 140 kr 90 000 – 115 000 kr D6330 HS63AE  281 140 kr
D4 DPH 326 336 kr 90 000 kr D4225 DPH  236 336 kr
D6 DPH 464 496 kr 115 000 – 140 000 kr D6330 DPH  349 496 kr

* Vrakpant gjelder ved innlevering av din gamle motor og drev/gir. 
 For eksakt vrakpant og priser, kontakt din lokale autoriserte Volvo Penta forhandler.
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TEGN 3 ÅRS EKSTRA FULLSTENDIG 
BESKYTTELSE

I tillegg til den vanlige garantien kan du nå benytte 
deg av Volvo Pentas program for garantiforlengelse 
og få tre års forlenget beskyttelse for hele pakken 
– fra kontroller til motorer og drev. Unngå potensielle repa
rasjonsutgifter i fremtiden.

Programmet for garantiforlengelse gir den 

samme fullstendige dekningen som garan

tien for de første to årene. Det dekker re

parasjon og utskifting av defekte deler. Alle 

Volvo Penta produkter, unntatt slitedeler 

som filter, slanger og reimer, er inkludert.

Kjøp programmet for garantiforlengelse 

når du bestiller drivpakken eller innen tre 

måneder etter datoen for garantiregistre

ringen.

Generelt

• Gjelder fra og med år tre til og med 
 år fem.

• Tilgjengelig over hele verden for Volvo 
 Pentas marine fritidsprodukter, både 
 diesel og bensin.

• Kjøpes samtidig som drivpakken bestilles 
 eller senest tre måneder etter datoen for 
 garantiregistreringen

Forutsetninger

• Gjelder kun produkter som er benyttet 
 til fritidsbruk.

• Regelmessig service og vedlikehold i 
 henhold til gjeldende serviceplan.

• Inspeksjon etter utført installasjon av 
 Volvo Pentaforhandler.

• Gyldig garantiregistrering hos 

 forhandleren din. 

Ta kontakt med din Volvo Penta forhandler 

hvis du vil ha mer informasjon eller tegne 

en garantiforlengelse.

* Informasjon om fullstendige betingelser får du ved 
å kontakte din lokale Volvo Penta forhandler, eller se 
”Garantiforlengelse for marine fritidsbåter – Beting
elser” som finnes på www.volvopenta.com/extended
coverage (inkludert i det nedlastbare dokumentet om 
garantiforlengelse).

VI DOBLER GARANTITIDEN NÅR VI 
MONTERER DITT NYE KJØP

Volvo Penta forsyner deg ikke bare med reservedeler slik at 
du kan skreddersy motoren din – de har dessuten en om
fattende garanti som gjør at du skal kunne føle deg trygg.

Volvo Penta originaldeler og tilbehør er 

konstruert og fremstilt for å oppfylle de 

høyeste kvalitetskravene, og er utformet for 

å fungere perfekt sammen med Volvo Pen

tas motorer. Hvis det likevel skulle oppstå 

problemer med en reservedel på grunn 

av en defekt som dekkes av garantien, er 

Volvo Penta der for å hjelpe deg. Samt

lige Volvo Penta originaldeler og  tilbehør 

(unntatt slitedeler) som selges via en 

autorisert Volvo Penta forhandler har 

12 måneders garanti som standard.

Hvis reservedelene i tillegg monteres av en 

autorisert Volvo Penta forhandler, forlenges 

garantitiden til 24 måneder eller 600 timer 

(det som inntreffer først).

100%

Garanti-
periode

Garanti-
forlengelse

50%

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
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Neste generasjon – kraftigere, 
raskere og med dramatiske 
forbedringer når det gjelder 
drivstofforbruk og lavere 
utslippsnivåer.

Nye V6 har VVT (variabel 
ventilstyring) som optimerer 
dreiemomentet for maksimal
akselerasjon og høy toppfart. 
Som første motor på markedet 
har nye V6 – GDI direkte 
innsprøyting for lavere driv
stofforbruk.

HELT NYE V6 
200/240 HK

NYHET

Et nytt og revolusjonerende 
konsept innen marine frem
driftsystemer – nye Volvo Penta 
Forward Drive (FWD) ble 
presentert for første gang på 
båtmessen Miami International 
Boat Show i februar.

Sammen med rett 
skrogutforming sørger systemet 
for overlegen respons, akselera
sjon, drivstofføkonomi og all
sidig het. Det åpner for en rekke 
forskjellige aktiviteter bak båten, 
f.eks. wakesurfing og wake
boarding.

NYE, INNOVATIVE 
FORWARD DRIVE

OPTIMALISERT KONTROLLER 
TIL SEILBÅTEN DIN

Volvo Pentas kontroller for seilbåter er utviklet 
like mye med tanke på seiling som på styring av 
motoren. En kompakt utforming minimerer f.eks. 
faren for at liner skal sette seg fast.

MEKANISK KONTROLLER
Fremstilt av massivt rustfritt stål 316. 
Sprutsikker installasjon. For oppgradering 
av tidligere kontroller. Mekanisme bestilles 
separat. Kontroller/plate i stål. 
Veil. pris ca. 1 471 kr

SIDEMONTERT EVCSTYRING
For D3 og D4.

RATT AV KLASSISK MAHOGNI
Av eksklusiv FSCsertifisert mahogni. 
Veil. pris ca.  1 986 kr

3EIKET SKINNRATT
Fremstilt av skinn og rustfritt stål.
Veil. pris ca.  3 008 kr

5EIKET RATT AV RUSTFRITT STÅL
Et robust ratt fremstilt av 316 rustfritt stål.  
Veil. pris ca. 1 131 kr

BOAT TRIM SYSTEM (BTS)
Gir deg full kontroll over båtens trimming. 
Veil. pris fra ca. 6 615 kr

KONTROLL MED RIKTIG FØLELSE

Eksklusive og ergonomisk utformede ratt for kabin og 
flybridge, som er perfekt tilpasset Volvo Pentas kontroller. 
Boat Trim System gjør det enklere og sikrere å føre båten. 
Samtidig oppnår du bedre drivstofføkonomi.
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www.volvopenta.no

Rabatter og tilbud gjelder hos autoriserte Volvo Pentaforhandlere til og med 31. oktober 2015, 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.

Last ned Volvo Penta Dealer 
Locator-appen for hurtig infor-

masjon om nærmeste 
forhandler rundt om i verden.

Følg Volvo Penta Sverige 
på Facebook: 

www.facebook.com/
volvopentasverige

Følg Volvo Penta 
på Instagram 

@volvopentanordic 

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

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

KUN DET BESTE ER GODT NOK UNDER 
EN AUTORISERT SERVICE

Hos en autorisert Volvo Penta forhandler får du alltid 
 profesjonell hjelp. Alt spesialverktøy, alt diagnoseutstyr og 
all spesialkunnskap samlet på ett sted.

I Volvo Penta drivlinjen din finnes det en 

mengde data som styrer alt fra drivstof

finnsprøyting til giring. Programvaren 

oppdateres jevnlig for å optimere drivlinjens 

funksjoner og kjøreopplevelsen din. Når du 

leverer motoren din til service hos et auto

risert verksted, er den nyeste programvaren 

alltid inkludert uten kostnad. Kun arbeids

kostnader kan komme i tillegg. Alle tiltak 

og kontroller som blir utført på motoren og 

drivlinjen din blir dokumentert og rapportert 

i en serviceprotokoll. Det blir selvsagt kun 

benyttet Volvo Penta originaldeler for å 

bevare ytelsen. Med regelmessig service 

og forebyggende vedlikehold får du et be

kymringsløst, trygt og langvarig eierforhold 

til Volvo Penta motoren din. Og gjennom 

vår Action Service kan du dessuten få hjelp 

døgnet rundt, sju dager i uken.

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 finnes produktforbedringer, vil du bli 
 informert og få et prisoverslag.
• For motorer med EVCsystem kobles diagnose
 verktøyet 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.

Nå kan du handle Volvo Penta originaldeler og tilbehør på 

nettet fra din lokale forhandler når du selv ønsker det. 

www.volvopentashop.com

N
orge
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