ETUJA

UUDISTA

MOOTTORIKAMPANJA

UUDET TAKUUT

Keskimoottorilla on
useita kiinnostavia
etuja

Lisää luotettavuutta
ja turvallisuutta pe
ruskunnostuksella

Hyödynnä monia houkut
televia moottorikampan
joitamme.

Volvo Penta esittelee
alkuperäisosien uu
det takuuohjelmat.

UUSI VENEILYKAUSI
Vinkkejä Volvo Penta jälleenmyyjältäsi – Syksy 2015
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VETOLAITE ON MONESSA
PERÄMOOTTORIA PAREMPI

NORMIPERÄMOOTTORI

KILPAILEVA 3
200 HV PERÄMOOTTORI
KILPAILEVA 2
200 HV PERÄMOOTTORI
CO

HC+NOx

KILPAILEVA 1
200 HV PERÄMOOTTORI

300

Jo lähes 60 vuoden markkinoilla ollut Aquamatic on edelleen
maailman johtava ja edistyksellisin vetolaitejärjestelmä 20-45
jalan veneissä.
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NORMIKESKIMOOTTORI

Perämoottoriin verrattuna vetolaitteella on
monia etuja. Vapaa peräpeili jättää tilaa
muuhun ja aluetta voidaan käyttää
monipuolisesti vaikkapa uimiseen,
kalastukseen tai vesiurheiluun. Veneen
ulkolaidalla ei ole tilaa vievää ja esteenä
olevaa moottoria.
Entisestään kiristyvät moottoreiden
päästörajoitukset niin USA:ssa kuin
EU:ssakin edellyttävät entistä matalampia
hydrokloridi-, typenoksidi- ja hiilidioksidi
päästöjä. Katalysaattorin ansiosta Volvo
Penta sisäperämoottoreiden ekologinen
jalanjälki on äärimmäisen pieni.

Entistä parempi polttoainetalous ja pitempi
toimintasäde ovat myös lisähyötyjä.
Suurempi ja tehokkaampi potkurin pinta-ala
ja DuoProp antavat vetolaitteelle
suuremman hyötysuhteen perämoottoreihin
verrattuna. Tämä johtaa entistä alempaan
polttoainekulutukseen ja pidempään
ajoaikaan kustannusten lisääntymättä.

V6-240-C TODELLINEN ARVO

Vetolaite on myös oiva suoja varkailta.
Veneen sisällä oleva moottori on perä
moottoria huomattavasti vaikeampi varastaa.
Veneen ulkopuolella oleva moottori on
houkutteleva kohde varkaille.

PERUSÖLJYN LAATU TOIMINNAN JA
LAADUN PERUSTANA
Volvo Penta voiteluaineet on testattu mahdollisimman vaativissa
olosuhteissa, niin päiväntasaajan helteessä kuin arktisessa
kylmyydessäkin. Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi testit
suoritetaan myös korkeammalla alemmassa ilmanpaineessa.
Volvo Penta investoi merkittävästi kaikkien
tuotteidensa kehittämiseen, myös voitelu
aineisiin. Nämä suunnitellaan ja räätälöi
dään vastaamaan kaikkien moottorei
demme vaatimuksia, niin että kaikki
komponentit toimivat saumattomasti
keskenään. Vaikka eri valmistajien öljyissä
on samat merkinnät, lisäaineissa ja
perusöljyn laaduissa on suuria eroja. Tällöin
öljyjen ominaisuudet poikkeavat toisistaan,
eivätkä aina toimi parhaiten sinun
moottoriss asi. Käyttämällä Volvo Penta öljyä

2

varmistut parhaasta vaihtoehdosta sinun
Volvo Penta moottorillesi!

ANNA AMMATTILAISEN PÄIVITTÄÄ
VOLVO PENTA MOOTTORISI
Oikein tehty peruskorjaus pitää Volvo Penta moottorisi
erinomaisessa kunnossa ja varmistaa sen moitteettoman
toiminnan moneksi vuodeksi eteenpäin.
Nyt sinulla on mahdollisuus tuoda moot
torisi peruskunnostukseen ja varmistaa,
että se toimii moitteettomasti vielä monia
vuosia. Volvo Penta on kehittänyt useita
päivityssarjoja käyttäen Volvo Pentan
alkuperäisosia  erittäin houkuttelevin
hinnoin. Kun vielä valtuutettu Volvo Penta
jälleenmyyjä suorittaa asennuksen, se
takaa moottorin optimaalisen suorituskyvyn
jatkossa. Samalla saat normaalia pidemmän
takuuajan varaosille, eli 24 kuukautta tai

600 käyttötuntia (riippuen kumpi saavu
tetaan ensin). Päivityssarjoja on saatavilla
useimpiin Volvo Penta moottoreihin, myös
3144 sarjalle.
Hintaesimerkki AQAD41
NIMIKE

€, ALK. PÄIVITYSSARJA

Injektori
Kiertovesipumppu
Peruskorjaussarja

145 €
347 €
3 684 €

Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjääsi,
niin saat lisätietoa hinnoista ja muista
asiaan liittyvästä. Tarjoukset voivat poiketa
paikkakuntakohtaisesti.

Moottorin päivitys voi sisältää:
• Moottorin purkamisen ja puhdistuksen
• Kaikkien moottorin sisäisten osien tarkistuksen
• Kampiakselilaakereiden vaihdon
• Mäntien ja männänrenkaiden sekä
sylinteriputkien vaihdon
• Pako ja imuventtiilien hiomisen
• Jäähdytinvesipumpun vaihdon
• Merivesipumpun peruskorjauksen
• Suuttimien uusimisen tai korjauksen
• Lämmönvaihtimen, öljyn ja ahtoilman
jäähdyttimen kunnon tarkistuksen ja
puhdistuksen
• Kansitiivisteiden ja tiivisterenkaiden vaihdon
• Öljyn, polttoaineen, ilmansuodattimen sekä
huohotussuodattimen vaihdon
• Kiilahihnojen vaihdon
• Koekäytön ja moottorin testauksen
• Moottorin maalauksen

VAIHDA POLTTOAINETEHOKKAASEEN
MOOTTORIIN MUTTA SÄILYTÄ VETOLAITTEESI
Vaihtosarjat helpottavat vaihtoa uuteen D1 tai D2 –moottoriin tekemättä
suuria muutoksia olemassa olevaan moottoripetiin. Useimmissa tapauksissa
muutossarjan avulla voit säilyttää jopa nykyisen 120S vetolaitteesi*.
Hintaesimerkki muutossarjoista
Osa Nro.

Vetolaite/Merivaihde

22410366

Svetolaite

22410368

Svetolaite

22410372

Svetolaite

22410374
22410376
22410378

Nykyinen moottori

Uusi moottori

Sh.

MD5

D113/20/30

180 €

MD6/7/11/17

D113/20/30 & D240

211 €

MD21

D255/75

211 €

Svetolaite

2001

D113/20/30

180 €

Svetolaite

2002/3(T)

D113/20/30

180 €

Svetolaite

2003/2003T

D240

180 €
211 €

22410370

Svetolaite

MD17

D255/75

22410380

Svetolaite

MD2020/30

D240

211 €

22410382

Svetolaite

MD2040

D240

211 €

22567193

Svetolaite 120S (säilytä vetolaite)

D113/20/30 & D240

626 €

22567201

Merivaihde

MD6/7AB

D113/20/30 & D240

438 €

22567203

Merivaihde

MD11CD

D113/20/30 & D240

386 €

22567205

Merivaihde

2001/2/3(T)

D240

422 €

22594876

Merivaihde

MD3

D113/20/30 & D240

180 €

* Vaatii sekä moottorin että vetolaitteen muutossarjan
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YLIVOIMAISET TARJOUKSET UUDESTA
MOOTTORISTA HAAVEILEVALLE
Mikäli olet tyytyväinen veneeseesi mutta moottorissa on paranta
misen varaa, nyt on aika päivittää se. Vaihto on erityisen edullista
hyödyntämällä meidän tarjouksiamme ja romutuspalkkiotamme.
Volvo Pentan pienimmät moottorit vastaavat
kovimpiinkin päästövaatimuksiin. Suuren
vääntömomentin moottoreiden pienet asen
nusmitat helpottavat niiden sijoittamista,
mahdollistaen muiden laitteiden asentami
sen konetilaan. Sähköisen pysäytyksen ja
alhaisen värähtelyn ansiosta moottorit on
luotuja purjeveneisiin.
Volvo Penta moottorit tarjoavat erinomaisen
suorituskyvyn ja tehokkaan polttoainetalou
den. D3 moottorista lähtien kaikki moottorit

on varustettu Volvo Pentan EVC-alustalla
elektronisille hallintalaitteille, joita ovat mm.
moottorin monitorointi, mittareiden himmennys ja erilaiset hälytysosoitukset.
Uusi Volvo Penta moottori lisää veneilyn
turvallisuutta, helppoutta ja polttoaineta
loudellisuutta ja tietysti veneilymukavuuden
lisäksi myös veneen arvoa. Ole yhteydessä
valtuutettuun jälleenmyyjäämme, niin au
tamme mielellämme sinua valitsemaan juuri
sinun tarpeitasi vastaavan moottorin.

NYT! D1

10% ALENNUS
Plus romutuspalkkio jopa
1150 €*

VOLVO PENTA D1 / D2 VETOLAITTEELLA/MERIVAIHTEELLA
(ei sis. potkuria)
Volvo Penta
Dieselmoottori
D1-13 MS15L/A
D1-20 MS15L/A
D1-30 MS15L/A
D2-40 MS15L/A
D2-55 MS25L/A
D2-55 HS25A
D2-75 MS25L/A
D2-75 HS25A
D1-13 130S
D1-20 130S
D1-30 130S
D2-40 130S
D2-55 130S
D2-75 150S

Suositushinta
7 749 €
8 973 €
10 120 €
11 559 €
13 672 €
14 051 €
16 259 €
16 638 €
9 130 €
10 353 €
11 501 €
12 941 €
14 333 €
17 196 €

Tarjoushinta 10%
alennuksella
6 974 €
8 075 €
9 108 €
10 403 €
12 305 €
12 646 €
14 633 €
14 974 €
8 217 €
9 318 €
10 351 €
11 647 €
12 899 €
15 476 €

Romutusmaksu*
690 €
1 150 €
1 150 €
1 150 €
1 150 €
1 150 €
1 150 €
1 150 €
690 €
1 150 €
1 150 €
1 150 €
1 150 €
1 150 €

* Romutuspalkkio maksetaan kun palautat vanhan moottorisi sekä vetolaitteen/merivaihteen.

Moottorikampanja on voimassa ajalla 15.8 – 31.10.2015.

4

Hinta romutusmaksun jälkeen
6 284 €
6 925 €
7 958 €
9 253 €
11 155 €
11 496 €
13 483 €
13 824 €
7 527 €
8 168 €
9 201 €
10 497 €
11 749 €
14 326 €

NYT! D2

10% ALENNUS
Plus romutuspalkkio jopa
1150 €*

VOLVO PENTA D3
Nyt on erinomaisen kannattava tilaisuus hankkia uusi, puhdas
ja tehokas Volvo Penta moottori! Muutossarjan ansiosta voit
säilyttää vetolaitteesi mikäli et halua uusia kaikkia laitteita.

NYT! D3
170/200/220 SX/DPS

20% ALENNUS
(Ei sis. potkuria)

VOLVO PENTA D3 VETOLAITTEELLA (ei sisällä potkuria)
Volvo Penta dieselmoottori- ja
vetolaitepaketti (SX/DPS)

Sh.

D3170 SX
D3200 DPS
D3220 DPS

Sh. 20%
alennuksella

30 447 €
36 114 €
39 661 €

24 358 €
28 891 €
31 729 €

VOLVO PENTA D3 MUUTOSSARJALLA
Volvo Penta dieselmoottori
muutossarjalla (ilman vetolaitetta)

Sh.

D3170
D3200
D3220

22 665 €
26 803 €
30 351 €

Nyt!
18 500 €
20 500 €
22 500 €

Muutossarjan kanssa yhteensopiva vetolaite
AQ 290

SPA

DPA

DPC

AQ 290A

SPA1

DPA1

DPC1

AQ 290 DP

SPA2

DPA2

DPD

AQ 290A DP

SPC

DPB

DPD1

SPE

DPB1

DPE

NYT!
D3 muutossarjalla, alk.

18 500 €

VOLVO PENTA D4 / D6
Nyt voit saada romutuspalkkion jos luovutat vanhan mootto
risi ja vetolaitteesi vaihdossa uuteen D4 tai D6 pakettiin.
VOLVO PENTA D4 / D6 (ei sis. potkuria)
Volvo Penta
dieselmoottori
D4 Merivaihteella
D6 Merivaihteella
D4 DPH
D6 DPH

Sh. alkaen
30 187 €
45 168 €
41 108 €
58 910 €

Romutuspalkkio*
8 000 – 11 000 €
11 000 – 13 500 €
11 000 €
13 500 – 16 000 €

Hinta alennuksella ja
romutuspalkkiolla alk.
D4180 HS45AE
D6330 HS63AE
D4225 DPH
D6330 DPH

22 187 €
34 168 €
30 108 €
45 410 €

NYT! D4 / D6

(Ei sis. potkuria)
Plus romutuspalkkio jopa

16 000 €*

* Romutuspalkkio maksetaan luovutettaessa vanha moottori ja vetolaite/merivaihde vaihdossa.
Tarkat romutusmaksut ja hinnat saat, kun otat yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Volvo Penta jälleenmyyjääsi.
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HANKI 2+3 VUODEN PITUINEN
LISÄTURVA
Nyt voit normaalin 2 vuoden takuun lisäksi hankkia
Volvo Pentan lisäturvan, joka sisältää 2+3 vuoden
lisäsuojan koko paketille – ohjaamosta moottoreihin
ja vetolaitteisiin. Vältä tulevaisuudessa mahdollisesti
koituvat korjauskustannukset.
Laajennettu lisäturva tarjoaa samat täydet
edut kuin 2 vuoden takuu. Lisäturva kattaa
viallisten osien korjaukset ja vaihdot. Se
kattaa kuluvia osia kuten suodattimia, let
kuja ja hihnoja lukuunottamatta kaikki Volvo
Pentan tuotteet.

100%

Takuuaika

Laajennettu
turva

50%

Vuosi 1

Vuosi 2

Vuosi 3

Vuosi 4

Vuosi 5

Voit hankkia laajennetun lisäturvan tilauk
sen yhteydessä tai kolmen kuukauden
kuluessa käyttöönotosta.
Yleistä
• Lisäturva on voimassa takuun jälkeen
yhteensä viisi vuotta.
• Saatavilla maailmanlaajuisesti Volvo
Penta huvivenetuotteisiin, niin
diesel kuin bensiinimoottoreihinkin.
• Voidaan hankkia moottorin tilauksen
yhteydessä tai kolmen kuukauden
kuluessa käyttöönotosta.
Ehdot ja edellytykset
• Kattaa vain tuotteet, joita käytetään
huviveneilyyn.

• Huolto ja kunnossapito suoritettava
huoltoohjelman mukaisesti valtuutetun
jälleenmyyjän toimesta.
• Volvo Penta jälleenmyyjän on
suoritettava käyttöönotto.
• Rekisteröi takuu jälleenmyyjälläsi sen
voimaan saattamiseksi
Ole yhteydessä Volvo Penta jälleenmyy
jääsi, niin saat lisätietoja tai voit rekisteröidä
laajennetun turvasi.
* Kattavat tiedot ehdoista ja edellytyksistä saat
ottamalla yhteyttä Volvo Penta jälleenmyyjääsi tai tutus
tu niihin osoitteessa www.volvopenta.com/
extendedcoverage.

KAKSINKERTAINEN TAKUUAIKA VARAO
SILLE KUN ASENNAMME NE MOOTTORIISI
Sen lisäksi, että Volvo Penta toimittaa moottorillesi räätä
löidyt varaosat, lisätakuulla on mahdollista saada niille vielä
lisävarmuutta.
Volvo Pentan alkuperäisosat ja varusteet
on suunniteltu ja valmistettu korkeiden
laatuvaatimustemme mukaisesti ja ne
toimivat saumattomasti yhdessä Volvo
Penta moottoreiden kanssa. Jos kaikesta
huolimatta viallinen osa aiheuttaa ongelmia,
Volvo Pentan takuuhuolto on auttamassa.
Kaikki Volvo Penta jälleenmyyjältä ostetut
Volvo Penta alkuperäisosat ja varusteet
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(kuluvia osia lukuunottamatta), kuuluvat
vuoden pituisen takuun piiriin.
Tämän lisäksi takuuaika pitenee 24 kuu
kauteen tai 600 käyttötuntiin (sovelletaan
ensimmäisenä toteutuvaa) mikäli valtuutet
tu Volvo Penta jälleenmyyjä on asentanut
kyseiset varaosat.

UUT TA

TÄYSIN UUSI
V6 200/240 HV

HALLINTAA HYVÄLLÄ TYYLILLÄ
Korkealaatuiset ja ergonomiset ohjauspyörät sopivat sisä ja
ulkoohjaamoihin. Niiden ergonomiassa ja ulkonäössä on huo
mioitu yhteensopivuus hallintalaitteiden ja näyttöjen kanssa.
Veneen trimmijärjestelmä BTS helpottaa veneilyä ja samanai
kaisesti lisää turvallisuutta sekä parantaa polttoainetaloutta.

Uusi sukupolvi, entistä vahvempi,
nopeampi, polttoaineenkulutuk
seltaan ja päästöiltään mullis
tavasti parempi.
Uusi V6 VVT (muuttuva
venttiilien ajoitus) optimoi
moottorin momentin niin, että
kiihtyvyys on mahdollisimman
hyvä ja huippunopeus suuri.
Ensimmäisenä moottorina
markkinoilla V6 – GDI on
varustettu suoraruiskutuksella
polttoaineen kulutuksen
minimoimiseksi.

KLASSINEN MAHONKINEN
OHJAUSPYÖRÄ
Valmistettu korkealaatuisesta FSCsertiﬁoi
dusta mahongista. Sh. 250 €
3PUOLAINEN NAHKAINEN
OHJAUSPYÖRÄ
Valmistettu nahasta ja ruostumattomasta
teräksestä. Sh. 379 €

5PUOLAINEN OHJAUSPYÖRÄ RUOSTU
MATTOMASTA TERÄKSESTÄ
Tukeva ohjauspyörä on valmistettu ruostu
mattomasta 316 teräksestä.
Sh. 143 €
VENEEN TRIMMIJÄRJESTELMÄ (BTS)
Täydelliseen veneen trimmin hallintaan.
Sh. 835 €

PURJEVENEELLE OPTIMOITU
HALLINTALAITE
UUSI KEKSELIÄS
FORWARD DRIVE

Volvo Pentan ohjauksen kehittämisessä on
mietitty yhtä paljon moottorin hallintaa kuin
purjehtimistakin. Kompakti muotoilu ehkäisee
köysien sotkeentumisen hallintalaitteeseen.

Volvo Penta on tuonut
vetolaitejärjestelmämarkkinoille
vallankumouksellisen konseptin.
Uusi Volvo Pentan eteenpäin
vetävä vetolaite Forward Drive
(FWD) esiteltiin ensimmäisen
kerran helmikuussa Miamin
kansainvälisillä venemessuilla.
Yhdistettynä oikeaan veneen
rungon muotoiluun, järjestelmä
tarjoaa ylivoimaisen kiihtyvyyden,
polttoainetalouden ja monipuoli
suuden. Se mahdollistaa monen
laista veneen perässä tapah
tuvaa toimintaa, kuten aalto
sur f failua ja lautailua.

SIVULLE ASENNETTAVA
EVCHALLINTALAITE D3 ja D4.

MEKAANINEN HALLINTALAITE
Valmistettu lujasta 316 ruostumattomasta
teräksestä. Roiskesuojattu asennus. Van
hempien hallintamenetelmien päivittämi
seen. Mekanismi tilattava erikseen.
Teräksinen hallintalaite/levy
Sh. 186 €
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Finland

VAIN PARAS ON RIITTÄVÄN HYVÄ
VALTUUTETULLE HUOLLOLLE
Valtuutettu Volvo Penta jälleenmyyjä tarjoaa aina ammatti
taitoista apua. Kaikki erikoistyökalut, diagnostiikkalaitteet ja
erityisosaaminen on kerätty yhteen paikkaan.
Volvo Penta voimansiirtolinja sisältää
useita tietokoneita, jotka ohjaavat kaikkea
polttoaineensyötöstä aina vaihteen siirtoon
asti. Ohjelmistot päivitetään jatkuvasti
voimansiirron toimintojen ja ajokokemuksen
optimoimiseksi. Käyttämällä valtuutetun
huoltoyhtiön palveluita varmistat, että oh
jelmistopäivitykset ovat ajan tasalla, ilman
erillisiä kustannuksia. Vain työsuorituksesta
saattaa muodostua kustannuksia. Kaikki
toimenpiteet ja muutokset moottoriisi ja

Lataa Volvo Penta Dealer Locator
sovellus, niin saat nopean tiedon
lähimmästä jälleenmyyjästä, missä
tahansa maailmaa.

voimansiirtoon dokumentoidaan ja rapor
toidaan huoltopöytäkirjaan. Luonnollisesti
suorituskyvyn ylläpitämiseksi käytetään vain
Volvo Pentan alkuperäisosia.
Säännöllisellä huollolla ja ennakoivalla
kunnossapidolla voit nauttia huolettomasta,
turvallisesta ja pitkäaikaisesta Volvo Pentan
moottorin käytöstä. Lisäksi käytettävissäsi
on 24/7/365 tuki meidän Action Service
–palvelumme kautta.

Seuraa Volvo Penta Sweden
Facebookissa:
www.facebook.com/
volvopentasverige

Valtuutetun Volvo Pentan huoltoedustajan suorittamaan huoltoon sisältyy
aina seuraava toimenpiteet:
• Sarjanumeron tarkistus Volvo Penta tietokannasta.
• Mahdolliseen meneillään olevaan kampanjaan
sisältyvät toimenpiteet
• Saat tiedot mahdollisista tuoteparannuksista
ja arvion niiden hankintakustannuksista
• EVCjärjestelmällä varustettujen moottoreiden
kohdalla Vodia diagnosointityökalu kytketään
moottorin ohjausjärjestelmään ja testataan moottorin
tila sekä mahdolliset virhekoodit. Samanaikaisesti
tehdään uusimman EVCversion ohjelmistopäivitys.
• Riippuen moottorin iästä, käyttötunneista ja
edellisestä huollosta, osat ja nesteet vaihdetaan
Volvo Pentan huoltoohjelman mukaisesti.
• Silmämääräinen letkujen, kaapeleiden, kytkentöjen
ja läpivientikumien kunnon tarkistus
• Vaihdettavat osat ja nesteet ovat aina Volvo Pentan
alkuperäisosia ja tarvikkeita
• Kaikki vaihdot ja tarkistukset kirjataan
huoltopäiväkirjaan, joka luovutetaan sinulle.
Mikäli huollossa huomataan moottorin toimintaan ja
sen luotettavuuteen vaikuttavia vikoja, ilmoitamme
sinulle näistä ja suosittelemme toimenpiteitä vikojen
korjaamiseksi, hintoineen. Käyttäessäsi valtuutetun
huoltoedustajaan palveluita, saat lisäturvana pidennetyn
takuun huoltokorjaamon asentamille osille. Takuu on
voimassa 2 vuotta tai 600 tuntia, riippuen siitä, kumpi
toteutuu ensimmäisenä.

Seuraa Volvo Penta
Instagramissa
@volvopentanordic

Apu on aina lähellä. 24/7/365.
Pohjoismaiset kielet +32 9 255 69 67
English speaking +32 9 255 69 77

Nyt voit ostaa Volvo Penta alkuperäisosia ja tarvikkeita
myös verkossa juuri silloin, kun sinulle sopii osoitteessa
www.volvopentashop.com

www.volvopenta.ﬁ
Alennukset ja tarjoukset ovat voimassa valtuutetuilla Volvo Penta jälleenmyyjillä 31.12.2015 asti ellei toisin mainita.
Tarjouksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin yms. eikä niitä vaihdeta rahaksi. Kaikki hinnat ovat valmistajan suositushintoja ja sisältävät arvonlisäveron. Tarjouk
sissa voi olla paikkakuntakohtaisia eroavaisuuksia.
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