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KEVÄTKAUSI 2020
Volvo Penta – Älykkäin tie helppoon veneilyyn

20%:N alennus D2-50/60/75-moottoreista.
Osta D4/D6 sekä DPI – kaupan päälle varusteita 10 000€.
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D2-50/60/75

20% ALENNUS
Ilman potkuria. Merivaihteella tai veto-
laitteella. Hintaesimerkki: D2-50 varus-
tettuna S-vetolaitteella alkaen 12 017 €.
(Suositushinta alkaen 15 021€)

Volvo Penta D2 on nelisylinterinen välijäähdytetty 2,2-li-
trainen dieselrivimoottori, jonka huoltaminen on helppoa. 
Moottori on erittäin varmatoiminen ja pitkäikäinen.

Mukavuutta
Matkanopeuteen ylletään alhaisella moottorin kierrosluvulla, ilman 
isompaa melua ja tärinää. Sujuvan tasainen toiminta pohjautuu 
dynaamisesti tasapainotettuun rakenteeseen ja huipputehok-
kaaseen kumieristykseen. Yhdessä imuäänenvaimentimen kanssa 
ne alentavat melutasoa yhä tehokkaammin ja parantavat näin 
matkanteon mukavuutta.

Makeavesijäähdytys
Makeavesijäähdytys vakiona. Makeavesijäähdytys vähentää 
korroosiota moottorin sisäosissa ja mahdollistaa moottorin 
käyntilämpötilan pysymisen tasaisena ja optimaalisena kaikissa 
olosuhteissa.

D2-sarja

Me Volvo Pentalla haluamme tehdä veneilystä mahdol-
lisimman mukavaa ja rentouttavaa. Laajan kokemuksemme 
ja asiantuntemuksemme pohjalta tarjoamme veneilijöille 
integroituja, innovatiivisia ja polttoainetehokkaita ratka-
isuja, joita on vaivatonta käyttää. Teemanamme on Easy 
Boating, aina vain älykkäämmin. 

Täysin integroitu järjestelmä
Volvo Pentan tekniikka – moottorit, vaihteistot, vetolaitteet 
ja potkurit– kehitetään, suunnitellaan ja valmistetaan yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Intuitiivinen elektroninen aluksenhallinta (EVC) 
selkeyttää kokonaisuuden toiminnan hallintaa ja valvontaa. Täy-
dellä varustelulla voit muun muassa määrittää reitin Glass Cockpit 
-järjestelmässä ja aktivoida joystickillä automaattiohjauksen, joka 
sen jälkeen ohjaa venekunnan määränpäähän. Ratkaisut tuovat 
veneilyyn selväpiirteisyyttä ja intuitiivisuutta.

Easy boating
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Tätä hyväksi havaittua kokonaisvaltaista järjestelmää on 
paranneltu ja kehitetty vuosien ajan, ja nyt siinä on uusia 
jännittäviä ominaisuuksia kautta linjan, ohjauspaikalta 
potkureihin.

Poikkeuksellisen hyvä palamisteho
Yli 85 prosenttia moottorin osista on uuden kehitystyön tulosta, 
esimerkkinä uusi yhteispaineruiskutus, joka tekee moottorin 
toiminnasta entistäkin sujuvampaa ja tasaisempaa. Yhdessä täy-
dellisesti yhteensopivan DPI DuoProp -vetolaitteen kanssa moot-
toripaketilla saavutetaan mainio palamisteho, alhaiset päästöt ja 
erinomainen matkanteon mukavuus.

Elektroninen aluksenhallinta
Volvo Pentan elektronisella aluksenhallinnalla (EVC) vetolaitejär-
jestelmä integroidaan kokonaisvaltaisesti. Tämän mahdollistaa 
ainutlaatuinen valikoima lisävarusteita, kuten Joystick Docking 
laituriin ajoa varten, dynaaminen paikannusjärjestelmä ja Glass 
Cockpit -järjestelmä.

Uusi Aquamatic-vetolaite: DPI
Volvo Pentan uuden hydraulisen kytkimen avulla vaihde kytkeytyy 
päälle hiljaisesti ja pehmeästi. Ratkaisu parantaa ajettavuutta ja 
matkustusmukavuutta alhaisilla nopeuksilla. Hydraulikytkin ja 
DPI-vetolaitteisiin nyt vakiona kuuluva sähköinen ohjaus tuovat 
uudenlaista sujuvuutta myös joystickillä laituriin ajoon.

Uuden sukupolven D4/D6

Valitse varusteita yhteensä

10.000 €/moottori
Voimassa 270-hevosvoimaisen tai isomman D4/D6 
DPI -moottoriratkaisun oston yhteydessä. 

Uusi D4/D6 ja DPI – ainutlaatuinen tarjous juuri nyt!
Nauti äärimmäisen upeista veneilyelämyksistä. Ostaessasi uuden 
D4- tai D6-moottoripaketin DPI-vetolaitteen kanssa tai vaihtaes-
sasi vanhan moottoriratkaisusi jompaankumpaan näistä saat valita 
maksutta mukaan lisävarusteita joko 10 000 euron (1-moottorias.) 
tai 20 000 euron (2-moottorias.) arvosta. Hinnat eivät sisällä asen-
nuksesta ja mahdollisesta lisäkaapeloinnista aiheutuvia kuluja.

Tarjous on voimassa vain DPI:n sisältävän koko moottoripaketin oston yhteydessä ja koskee vain yllä mainittua varustelua. Tarjousta ei voida yhdistää muihin alen-
nuksiin tai tarjouksiin eikä lunastaa käteistä rahaa vastaan. Hinnat eivät sisällä asennuksesta ja mahdollisesta lisäkaapeloinnista aiheutuvia kuluja. Lisätietoja saat 
Volvo Penta -jälleenmyyjältä.

AINUTLAAT-UINEN TARJOUSkun ostat koko moottori-
paketin DPI-vetolaitteen kanssa.

Yksimoottoriasennus – valitse alla mainittuja varusteita enin-
tään 10 000 € yhteisarvosta (hinnat suositeltuja alkaen-hintoja)

Potkuripari 2 362 €
Laajennettu takuu 5 vuotta 4 166 €
Aktiivinen korroosiosuoja 1 916 €
Glass Cockpit -järjestelmä 3 553 €
Täyden kontrollin ohjelmistopaketti 1 218 €
Automaattiohjaus (vaatii Glass Cockpitin) 3 456 €
Easy connect  446 €

Kaksimoottoriasennus – valitse alla mainittuja varusteita enintään 
20 000 € yhteisarvosta (hinnat suositeltuja alkaen-hintoja)

Potkuripari x 2  4 724 €
Joystick Driving (vaatii Glass Cockpitin, 
 automaattiohjauksen, Joystick) 1 079 €
Laajennettu takuu 5 vuotta 8 333 €
Aktiivinen korroosiosuoja, 2-moottorias. 2 145 €
DPS (vaatii Glass Cockpitin) 10 643 €
Täyden kontrollin ohjelmistopaketti 3 254 €
Automaattiohjaus (vaatii Glass Cockpitin) 3 456 €
Glass Cockpit -järjestelmä 3 553 €
Joystick Docking (sisältää Joystickin ja ohjelmiston) 11 844 €
Easy connect   446 €

D6-340/380/400/440 DPI
Suositushinta alkaen 72 058€.
Suositushinta alkaen.

D4-270/300/320 DPI
Suositushinta alkaen 55 990€.
Suositushinta alkaen.

D6-340/380/400/440 DPI
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www.volvopenta.com

Alennukset ja tarjoukset ovat voimassa valtuutetuilla Volvo Penta -jälleenmyyjillä 1. huhtikuuta 2020 saakka, ellei toisin ilmoiteta. Niitä ei voida yhdistää muihin
alennuksiin tai tarjouksiin eikä muuttaa rahaksi. Kaikki hinnat ovat arvonlisäveron sisältäviä suositushintoja. Paikalliset poikkeukset ovat mahdollisia.
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Maailmanlaajuinen huoltoverkosto
Kaikkiin Volvo Penta -tuotteisiin kuuluu asiakastuki, josta vastaa 
maailmanlaajuinen jälleenmyyjien verkosto yli 130 maassa. Jäl-
leenmyyjiemme asentajat ovat Volvo Penta -tuotteidesi huol-
lon ja korjauksen asiantuntijoita ja käyttävät vain Volvo Pentan 
alkuperäisosia.

Volvo Penta Action Service
Puhelinpalvelu tarjoaa tukea nopeasti vuorokauden ja vuoden
ympäri 27 kielellä – soita +32 9 255 69 67

Takuu ja Lisäturva
Takuuaika koko moottoripaketille on 2 vuotta ja suurimmille
komponenteille lisäksi 3 vuotta. Lisäturvalla saat moottoripaketille 
täyden turvan ja itsellesi mielenrauhan 3. vuoden alusta 5. vuo-
den loppuun. Lisäturvan voit hankkia Volvo Penta -jälleenmyyjältä 
moottorin tilauksen ja/tai käyttöönoton yhteydessä.

Kaksi kertaa pidempi varaosatakuu
Volvo Pentan alkuperäisosilla ja -tarvikkeilla on 12 kuukauden 
perustakuu. Mikäli valtuutettu Volvo Penta -jälleenmyyjä toimittaa 
ja asentaa ne, takuuaika pitenee 24 kuukauteen. Takuu koskee 
myös työtä.

Huolto ja asiakastuki

Kulunut potkuri vaikuttaa veneilymukavuuteen enemmän kuin 
uskoisi. Kannattaa tarkkailla, ilmeneekö moottorin tai veneen 
suorituskyvyssä potkurin kulumisen tyypillisiä tunnusmerkkejä. 
Vene saattaa tuntua hitaalta tai raskaalta, tai moottori voi käydä 
ylikierroksilla ajettaessa täydellä kaasulla. Potkurin kuluminen voi 
heikentää myös polttoainetaloutta.

Ainoa oikea tapa
Volvo Pentalla potkurit suunnitellaan aina osana vetolaitejärjes-
telmän kokonaisuutta. Meidän mielestämme se on ainoa oikea 
tapa toimia. Niin moottori- kuin purjeveneen omistajalle on tarjolla 
nimenomaan hänen tarpeisiinsa suunniteltu aito Volvo Penta 
-potkuri. 

Lisätietoja omalle veneellesi ja voimansiirtolinjallesi parhaiten 
soveltuvasta potkurista saat ottamalla yhteyttä Volvo Penta 
 -jälleenmyyjään.

Vaihda potkuri uuteen




