
 
 

 
 

PRISLISTA 
Servicearbeten DREV   
 
Arbeten på Volvo Penta-drev utförs enligt serviceprotokoll. 
Beroende på drevtyp/ gångtimmar och behov kan kostnaden för service komma att 
variera. 
 

Drev          Pris, från  

DHP   4235:- 
DP-G, DP-E   3608:- 
SX, DPS   3245:-  
Devmålning                                                   1210:-  

 
Vid normal drevservice utförs 
Byte drevolja 
Byte anoder 
Byte knutbälg DPG,DP inte SX och DPS 
Byte saxpinnar vid behov 
Rengöring drev,normal 
Smörjning av axel samt övriga smörjpunkter 
Uppmätning axlar 
Bussningar 
Kontroll axeltätningar 
Kontroll 
Kontroll korsstycken 
Provtryckning vid behov 
Vid beställning slipning och målning av drev 
Vid beställning rengöring av propellrar samt återmontering 
 
Tillkommande kostnader 
Miljöavgift 
Allt använtservicematerial: Specialolja, anoder samt övrigt servicematerial. 
Demontering samt återmontering av drev 
Arbeten med sköld  
 
Prisavvikelser kan förekomma för vissa specialmotorer. Med reservation för feltryck och 
prisändringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PRISLISTA 
Servicearbeten DREV   
 
Arbeten på Mercruiser-drev utförs enligt serviceprotokoll. 
Beroende på drevtyp / gångtimmar och behov kan kostnaden för service komma att 
variera. 
 

Drev          Pris, från  

Mercruiser Alpha One  3245:- 
Mercruiser Bravo 1,11 & 111 4015:- 
Drevmålning                                                 1210:-         

 
Vid normal drevservice utförs 
Byte drevolja 
Byte anoder 
Byte saxpinnar vid behov 
Rengöring drev,normal 
Smörjning av axel samt övriga smörjpunkter 
Uppmätning axel 
Kontroll korsstycken 
Kontroll växel samt backventil för olja 
Demontering av propeller 
Provtryckning vid behov 
Vid beställning slipning och målning av drev 
Vid beställning rengöring av propellrar samt återmontering 
 
Tillkommande kostnader 
Miljöavgift 
Allt använtservicematerial: Specialolja, anoder samt övrigt servicematerial. 
Demontering samt återmontering av drev 
Arbeten med sköld  
 
Prisavvikelser kan förekomma för vissa specialmotorer. Med reservation för feltryck och 
prisändringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PRISLISTA 
Av- och påmontering av drev i samband med service/ 
vinteruppställning 
 
Beroende på behov kan kostnaden komma att variera. 
 

Demontering av drev            Pris,från 

Volvo Penta DPH                                                                     1848:- 
Volvo Penta övriga 
Mercruiser   

 

Montering av drev                                    Pris,från 

Volvo Penta DPH                                                                    2475:- 
Volvo Penta övriga                                                                1848:-  
Mercruiser                                                                               1848:-   

 

 Drev                                                                              Vinterplats för drev                                                 

SP/Alpa One                                                                              963:- 
DP/Bravo 1 & 2                                                                        1073:-  
DPH/Bravo 3                                                                            1232:- 

Drev Vinterplats för drev 
Drev Vinterplats för drev 
Tillkommande kostnader 
Tappar/bultar som är svåra att öppna/lossa 
 Monteringsmaterial 
 Extra rengöring  
 
Prisavvikelser kan förekomma för vissa specialmotorer. Med reservation för feltryck och 
prisändringar. 
 
Bokning av drevmontering görs endast via mail info@batakuten.se , minst 12 vardagar 
före bokad sjösättning. 
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