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Aquamatic bensinmotorer
– det sportiga alternativet
Bensindrivna motorer med Aquamatic-drev är en ny standard för
fritidsbåtar. Robust vridmoment vid låga varvtal, topprestanda
vid höga varvtal och enastående respons i mittenregistret.
Sportigt och effektivt, men ändå flexibelt och bränsleeffektivt.
Lätt konstruktion
Cylinderblock och cylinderhuvud i alumi
nium, lättviktskolvar med låg friktion
samt oljetråg gjutet i aluminium ger ett
utmärkt förhållande mellan effekt och
vikt. Det ger en suverän manövrerbarhet
och en imponerande accelerationskraft.
Minskade utsläpp
Bensinmotorerna har uppgraderats med
en rad tekniska funktioner som bland
annat ger förbättrad prestanda och bättre
bränsleekonomi. Volvo Penta tillverkar
de renaste framdrivningsmotorerna
på marknaden idag som understiger
utsläppskraven i både USA och EU.

Effekt på topp
Robust vridmoment vid låga varvtal,
topprestanda vid höga varvtal och
enastående respons i mellanregistret. Alla våra bensinmotorer har direkt
bränsleinsprutning, VVT (Variable Valve
Timing), färskvattenkylning och Easy
Drain.
Stort urval
Det finns ett stort urval av sportiga men
ändå bränsleeffektiva V6- och V8-ben
sinmotorer för fritidsbåtar på mellan
20 och 45 fot. Allt är konstruerat för att
passa perfekt ihop – från reglage och
motor till drev och propellrar.

KLicka här
För m
inform er
ation

Smarta funktioner

KLicka här
För m
inform er
ation

För att öka hållbarheten är motorns inre komponenter helt
skyddade från salt- eller sjövatten. Alla CE-bensinmotorer har även
EVC (Electronic Vessel Control) – ett elektroniskt styrsystem.
Färskvattenkyld motor
Motorns aluminiumblock och färskvattenkylningen är konstruerade speciellt
för marin användning. Färskvattenkyl
systemet gör att motorn håller längre
och går bättre. Det slutna systemet
eliminerar invändig saltvattenexponering,
förebygger korrosion och ökar motorns
hållbarhet och andrahandsvärde.
EVC – Electronic Vessel Control
EVC är Volvo Pentas elektroniska plattform för motor- och växellådsstyrning
och omfattar all förarinformation.
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Systemet gör det möjligt att installera
nya hårdvaru- och mjukvaruprodukter.
Joystickstyrning, dockning och Power
trim Assistant är bara några exempel på
utökade möjligheter.
Easy drain
Färskvattenkylning, katalysator, EVC
är standard samt Volvo Penta Easy
Drain som gör det möjligt att tömma ut
råvatten på bara några minuter oavsett
om båten är i vattnet eller står på land.
Besök din återförsäljare för mer information om nästa generation motorer.

Aquamatic drev
– ett bättre alternativ

KLicka här
För m
inform er
ation

I Aquamatic kombineras fördelarna med inombordsoch utombordssystem. Med motroterande
dubbla propellrar får du även unik prestanda
och hög bränsleeffektivitet.
Jämfört med utombordsmotorer sitter
drevmotorerna lägre och längre fram i
båten, vilket ger en behagligare upplevelse när det är sjögång och svåra förhållanden till sjöss.
Fri akterspegel och ökad komfort
Med en akterspegel som inte är belamrad får du lättare tillgång till vattnet och
kan njuta av det utan att utsättas för lika
mycket avgaser. En klar vinst för båt
entusiaster som gillar exempelvis fiske,
vattensporter eller dykning.
Effekt som känns
DuoProp-propellrarnas större effektiva
propellerbladarea gör Aquamatic-drivlinan mer effektiv, vilket gör att du kan
spara upp till 30 procent bränsle. Med
direkt bränsleinsprutning får du dessutom mer energi från varje droppe bränsle.
Jämfört med utombordare
• DuoProp för bättre köregenskaper
och prestanda.
• Lägre tyngdpunkt – högre åkkomfort.
• Större säkerhet för motorn inuti båten
– längre livslängd.

• Bättre stöldskydd med motorn
inbyggd i båten.
• Fri akterspegel – lättare att nå vattnet.
• Förbättrad bränsleekonomi.
Jämfört med inombordare
• Lägre ljud- och vibrationsnivåer
– högre komfort ombord.
• Bättre köregenskaper och enklare
manövrering.
• Kompakt integrerad installation
ger mer utrymme ombord.
• DuoProp för bättre köregenskaper
och prestanda.
• Högre bränsleeffektivitet – bättre
vinklar på propellerströmmen ger 		
högre prestanda.
• Kickupfunktion på drevet för skydd
mot grundstötning.

Nyhet! DPI-drev
En ny hydraulkoppling säkerställer en tyst och jämn växling
vid låga motorvarvtal. Detta
medför ökad manövrerbarhet
och högre komfort vid låga
hastigheter. Den hydrauliska
kopplingen, tillsammans med
”steer-by-wire” - som nu är
standard för DPI - ger även en
förbättrad joystick dockningsfunktion.
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V6/V8 bensinmotorer
– oöverträffad prestanda

KLicka här
För m
inform er
ation

”Powered by Volvo Penta” är inte bara synonymt med pålitlig
framdrift utan innebär också enastående prestanda, fantastisk
komfort ombord och ett problemfritt ägande.
Innehållsrika kraftpaket
Direktinsprutning och variabel ventilinställning (VVT) ser till att förbränningen
alltid blir den rätta oavsett varvtal, vilket
resulterar i högre vridmoment och acce
leration i hela varvtalsområdet.

Volvo Penta V6 samt drev SX/DPS
(exkl. propeller)
V6-280-C
V6-280-C
V6-280-CE
V6-280-CE

SX-drev*
DP-S-drev*
SX-drev**
DP-S-drev**

Volvo Penta V8 samt drev SX/DPS
(exkl. propeller)

V8-350-C DP-S-drev*
V8-350-CE DP-S-drev**

Färskvattenkylning, katalysator
samt Volvo Penta Easy Drain som
gör det möjligt att tömma ut råvatten
på bara några minuter är standard. Alla
servicepunkter sitter nu lättåtkomligt
och serviceintervallen har utökats.

Rek. ord.
pris
249 643 kr
264 539 kr
278 926 kr
293 823 kr
Rek. ord.
pris
328 510 kr
357 036 kr

15% rabatt

Prisexempel från 212 196 kr.
(Rek. ord. ca pris från 249 643 kr)
Exkl. propeller.

Rek. pris med
15% rabatt
212 196 kr
224 858 kr
237 087 kr
249 749 kr
Rek. pris med
20% rabatt
262 808 kr
285 629 kr

* inkluderar reglage och vajrar till ett värde från 11 126 kr.
** inkluderar Electronic Vessel Control och elektroniskt reglage till ett värde från 28 780 kr.

Utöka din garanti
Utöver vår vanliga garanti har du möjlighet att köpa vårt förlängda garantiskydd och få tre extra års fullständigt skydd för hela paketet – från
styrplats, motorer och drivenheter till propellrar. Det förlängda garantiskyddet ger samma heltäckande skydd som de två första årens garanti. Prata med
din Volvo Penta återförsäljare om förutsättningar och pris för just din installation.
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Volvo Penta V6-280

Volvo Penta V8-350

20% rabatt

Prisexempel från 262 808 kr.
(Rek. ord. ca pris från 328 510 kr)
Exkl. propeller.

KLicka här

Volvo Penta D3

För m
inform er
ation

Volvo Penta D3 är ett välkänt och beprövat motorkoncept. Den
starka, solida och robusta motorn ger utmärkt tillförlitlighet och
lång livslängd.
Prisexempel Volvo Penta D3

(exkl. propeller) Kontakta din återförsäljare för alla våra kampanjpriser.
D3-170 HS45AE Backslag
D3-170 SX
D3-170 DPS
D3-200 HS45AE Backslag
D3-200 DPS
D3-220 HS45AE Backslag
D3-220 DPS

Rek. ord.
pris
305 339 kr
324 139 kr
339 035 kr
328 506 kr
384 200 kr
343 061 kr
421 678 kr

Volvo Penta D3 med konverteringskit

Rek. ord.
pris

(utan drev)
D3-170
D3-200
D3-220

259 288 kr
304 453 kr
341 930 kr

Rek. pris med
15% rabatt
259 538 kr
275 518 kr
288 180 kr
279 230 kr
326 570 kr
291 602 kr
358 426 kr
Rek. pris med
15% rabatt
220 394 kr
258 785 kr
290 641 kr

Volvo Penta D3-170/200/220

15% rabatt

Prisexempel från 259 538 kr.
(Rek. ord. ca pris från 305 339 kr)
Exkl. propeller.

Kompatibla drev för konverteringskit
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

Priset inkluderar elektroniskt reglage till ett värde från 28 780 kr.

Koppla upp dig mot båten

KLicka här
För m
inform er
ation

Med Easy Connect blir båtlivet både enklare och roligare.
Beroende på vilken motor som finns installerad i båten har du en
rad olika funktioner att välja mellan.
Genom Easy Connect kan du skicka
eventuella felkoder och motordata till din
återförsäljare, dela med dig av dina rutter,
med lätthet hitta tillbaka till ditt smultron-

ställe och omvandla enheten till en snygg
paneldisplay. Easy Connect kan användas tillsammans med många olika Volvo
Penta motorer från årsmodell 2003 och

framåt. Hör med din återförsäljare eller
läs mer på www.volvopenta.com vad som
gäller för just din motor.
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När prestanda är en konst

KLicka här
För m
inform er
ation

Volvo Pentas foldingpropellrar ger dig minimalt motstånd vid
segling, i kombination med den höga drivkraften hos en fast
propeller vid motordrift. Även när du backar.
Den unika och patenterade konstruktionen gör att bladen alltid öppnar sig
snabbt och säkert för kortast möjliga
stoppsträcka och utmärkt manövrering
på trånga platser. Oavsett om du väljer
en modell med två, tre eller fyra blad
ger konstruktionen med svepta blad

(elliptisk profil) extremt mjuk gång och
hög komfort. Dessutom har ljud- och
vibrationsnivåerna minimerats. Det
minskade motståndet vid segling gör
att hastigheten ökar med upp till 1,5
knop jämfört med en fast propeller.

Foldingpropeller
Prisexempel från 12 698 kr.

Tåligt segelbåtsreglage
Volvo Pentas styrreglage för segelbåtar har utvecklats lika
mycket med tanke på segling som för styrning av motorn. Den
kompakta designen minimerar risken för att linor ska fastna.
Volvo Pentas mekaniska segelbåtsreglage är designat med hänsyn till de krav
som ställs ombord såväl under segling
som under motorgång. Dess form och
kompakta mått minimerar risken för att
linor skall fastna. Reglaget är tillverkat av
solitt rostfritt 316 högkvalitetsstål vilket
gör det stryktåligt och robust och passar
därför perfekt för den hårda marina miljö
där din båt hör hemma.
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Stänkskyddat
Den tätade frikopplingsknappen och två
integrerade tätningsringar förhindrar
inträngning av vatten vid stänk och regn.

Mekaniskt styrreglage
Prisexempel från 2 278 kr.
Mekanism beställs separat.

KLicka här
För m
inform er
ation

KLicka här
För m
inform er
ation

Ny generation
D4 och D6
Efter att ha levererat över 100
000 enheter sedan introduktionen 2003, har Volvo Penta
gjort en omfattande uppdatering av nästa generations D4
och D6. Uppdateringen berör
aspekter såsom prestanda,
pålitlighet, hållbarhet, driftskostnader och underhåll.
D4 och D6 levererar prestanda
från 150 till 480 hk.

Håll bränslet rent
Varje enskilt tillbehör är en viktig del i helheten och de är speciellt
utvecklade för att fungera tillsammans. Alla tillbehör uppfyller våra
tuffa krav på hållbarhet och tillförlitlighet.
Förorenat bränsle kan leda till skador
på bränslepumpar och insprutare vilket
medför kostsamma reparationer. Motorn
kan gå ojämnt och tappa effekt.

KLicka här
För m
inform er
ation

Volvo Penta originalfilter ger optimal
filtreringseffektivitet och är konstruerade
för att skydda mot slitage och korrosion
av komponenterna i bränslesystemet.
De är testade, läckagesäkra under hård
belastning och och noggrant framtagna
till just din motor.
Vatten och föroreningar samlas i den nedre, glasklara behållaren och kan tappas
av genom en dräneringskran.

Bränslefilter/vattenavskiljare
Prisexempel från 990 kr.

Viktiga händelser!
Augusti 2019
15
		
23-25
23-25

Start för Volvo Pentas
motorkampanjer
Marstrand Boat Show 		
Öppet Varv – Ellös

September 2019

30/8-1/9 Allt på Sjön
		
– Gustavsberg

Oktober 2019
31
		
		

Sista dagen för
Volvo Pentas
motorkampanjer

Februari 2020
2-10
		

Båtmässan
– Göteborg

Mars 2020
6-15
		

Allt för sjön
– Stockholm

KLicka här

Full kontroll
Med Volvo Penta har du alltid möjlighet att tillföra det där lilla extra för att
förbättra din båtupplevelse och göra den
ännu mer njutbar! Genom varvräknaren
får du även kontroll på drifttimmarna och
instrumentet passar till både standard
och de luxe paneler. Du kan även köpa
till frontring och hållare. Fler varianter
finns hos din återförsäljare.

För m
inform er
ation

Varvräknarsats, dieselmotorer
Prisexempel 3 458 kr.
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KLicka här
För m
inform er
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Experter på just din motor
Oavsett om du använder din båt för kortare turer eller för att
kryssa jorden runt, rekommenderar vi att du alltid vänder dig till en
expert – din lokala Volvo Penta återförsäljare.
Din Volvo Penta återförsäljare står alltid
till ditt förfogande med expertis och
service så att du kan få ut mesta möjliga av din motor.
Personalen hos återförsäljaren får
kontinuerlig utbildning i Volvo Pentas
senaste teknik och reparationsmetoder
och använder avancerade felsöknings-

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

system, specialverktyg samt Volvo
Penta originaldelar. Därmed kan du alltid vara säker på att motorn får optimalt
underhåll och fortsätter fungera säkert,
bränslesnålt och med högsta prestanda.
Hitta din närmaste auktoriserade
återförsäljare på www.batkusten.se

Följ oss på Facebook:
@volvopentasverige
@batkustensverige

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
befintlig 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 flertal 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 gäller i 24 månader
eller 600 drifttimmar beroende på vilket
som inträffar först.

Hjälp finns alltid nära.
Dygnet runt, alla dagar i veckan.
Skandinaviska språk +32 9 255 69 67
English speaking +32 9 255 69 77

Följ Volvo Penta på Instagram
@volvopentanordic och
@båtkusten

Du hittar våra erbjudanden och din
närmaste återförsäljare på

Rabatter och erbjudanden gäller hos auktoriserade Volvo Penta återförsäljare t.o.m. 31 oktober 2019 om inget annat anges. Kan ej kombineras med
andra rabatter, erbjudanden eller lösas in mot kontanter. Alla priser är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Lokala avvikelser kan förekomma.
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Sweden

www.volvopenta.com

