
Giv båden nyt liv ved at udskifte den gamle motor med 
en ny Volvo Penta D1- eller D2-dieselmotor. D1/D2 
Repoweringkit gør det meget nemmere at installere den 
nye motor med minimal tilpasning af den eksisterende 
bundramme. 
 
D1/D2 REPOWERINGKIT består af beslag, der får den nye 
motor til at sidde perfekt på den eksisterende ramme. Dette 
sikrer høj komfort ombord og har minimal indflydelse på den 
eksisterende installation. 
 
Den nye Volvo Penta-motor sikrer en lang række fordele 
som forbedret manøvredygtighed, mere støjsvag drift, øget 
ydeevne og ladeevne. Den øger også bådens værdi.   
 
D1/D2 Repoweringkit fås til motorer med almidelig 
akselinstallation såvel som sejlbådsdrev. Samtlige 
udskiftningsmuligheder kan ses på næste side. 

D1/D2 REPOWERINGKIT
Hurtigere installation af ny D1- eller D2-dieselmotor

Beregnet til at passe med det eksisterende motorfundament 
D1/D2 Repoweringkit omfatter et særligt sæt komponenter, der 
skal bruges til udskiftning af den konkrete motor. Beslagene er 
konstrueret, så de får den nye motor til at passe perfekt til det 
eksisterende motorfundament, hvorved der spares tid på det 
besværlige arbejde med glasfiberen. Installationsmåden sikrer 
et lavt vibrationsniveau og støjsvag drift. 
 
Alt efter den motor, det drejer sig om, omfatter D1/D2 
Repoweringkit:

• Beslag 

• Skruer og møtrikker 

• Installationsinstruktioner

 Kompakt og driftsikker - D1- og D2-dieselmotorer fra  
12 til 75 hk.
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Funktioner og fordele:

•  Forenkler repowering

•  Passer til det eksisterende motorfundament

•  Minimerer arbejde på glasfiberen.
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Hurtigere installation af ny D1- eller D2-dieselmotor
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•  Minimal vibrationsniveau sikrer høj komfort ombord

•  Udviklet og testet af Volvo Penta

Nedenfor er en liste over muligheder for at forny motoren med D1/D2 Repoweringkit. Spørg altid Volvo Penta-forhandleren om, 
hvilken udskiftning der vil være bedst til den konkrete båd. Yderligere oplysninger om motorerne kan ses i den særlige brochure for 
motorer, der kan findes på www.volvopenta.com.

Yanmar til Volvo Penta Yanmar til Volvo Penta

Volvo Penta til Volvo Penta Volvo Penta til Volvo Penta

Motor med sejlbådsdrevMotorer med akselinstallation

Universel repowerkit for motorer med  
akselinstallation

Kontakt den lokale Volvo Penta-forhandler for yderligere oplysninger eller gå ind på www.
volvopenta.com. Det bedes bemærket, at de viste produkter kan afvige fra de producerede 
modeller. Ikke alle modeller og alt tilbehør kan fås i alle lande, og der kan være forskelle på 
standard udstyret fra land til land. Der er gjort alle bestræbelser på at sikre, at fakta og tal er 
korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen. Volvo Penta forbeholder sig imidlertid til hver en tid 
retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Bemærk: Det eksisterende sejlbådsdrev skal udskiftes for ovennævnte  
modeller, undtagen 120S sejlbådsdrev, hvortil der kan købes et særskilt kit  

(til D1-13-D2-40).

Bemærk: Gearkassen skal udskiftes på ovennævnte modeller.

Bemærk: Gearkassen skal udskiftes på ovennævnte modeller.

Bemærk, hvis du ikke finder din motor i tabellen, Volvo Penta 
tilbyder universelle repowerkit som gør det lettere at udskifte 
fra et andet motormærke til Volvo Penta D1 eller D2 motorer.

Bemærk: Til ovennævnte installationer, skal det eksisterende sejlbådsdrev udskiftes.

Alle motorer med  
sejlbådsdrev


