
Fact Sheet

DrivePro® Extended Warranty  
– giver dig et vedligeholdelsesbudget, du kan regne med

drivepro.danfoss.dk

Op til 

6 års  
udvidet  
reklamationsret

Når man tager strabadserne og  
udfordringerne i nutidens fabriksanlæg 
i betragtning, vil selv de højstydende 
frekvensomformere få brug for  
beskyttelse. Pålideligheden ved 
Danfoss-produkterne sikrer maksimal 
driftstid, og når dette kombineres  
med DrivePro® Extended Warranty,  
elimineres uventede udgifter.
 
Reducér driftsstoptid
Med en DrivePro® Extended Warranty-
aftale kan du forbedre din produktivitet. 
Du kan typisk opnå en reduktion af 
nedetid på 60 % takket være direkte 
support. Dit anlæg er hurtigere i drift 
og kører igen efter en uplanlagt nedluk-
ning – et konkret produktivitetsboost, 
som du vil kunne se på bundlinjen. 
 
Længste dækning
Få den længste dækning i branchen, 
med op til seks års udvidet 
reklamationsret. 

Ro i sindet
Hvis du oplever et nedbrud, kan du 
være sikker på, at din frekvensomformer 
vil blive repareret eller udskiftet hurtigt, 

med få eller ingen udgifter. 
Du har en enkelt kontaktflade  
hos Danfoss, som koordinerer alt,  
hvad du har brug for. 
 
Kend dit budget
Du kender den årlige udgift til at  
vedligeholde dine frekvensomformere, 
op til seks år på forhånd. Denne  
forudsigelighed giver dig et stærkt  
forretningsgrundlag og et stabilt  
og pålideligt budget. 

 Stay calm. You’re covered
 Alle DrivePro®-services giver  

tryghed, fordi du kan stole på,  
at Danfoss Drives supporterer  
VLT®- og VACON®-produkter  
langt ud i fremtiden:
			Branchens længste dækning, 

op til seks år
			Support på reservedele i op til 10  

år efter en produktserie er afviklet
			Levering døgnet rundt
			Ét opkald, og kun én kontaktflade
			Certificerede fabriksansatte  

og lokale teknikere
			Udskiftningsdele til originalt udstyr

DrivePro® Extended 
Warranty

Funktion Fordel

Dækning i op til seks år
– Forudsigeligt og stabilt forretningsgrundlag 
– Sørger for maksimal driftstid med løbende og 

hurtig reaktionstid 

Betingelser aftalt på forhånd
–  Ingen grund til at afgive en indkøbsordre  

eller arbejdsordre i hvert tilfælde
–  Spar kostbar tid, når hvert minut tæller

Fast pris
–  Spar omkostninger
– Undgå uventede omkostninger  

til support ved nødsituationer

Én kontaktperson
–  Ét opkald, og kun én kontaktflade
– Spar tid, og vær sikker på at få hurtigt svar
– Undgå kompleksitet

Originale reservedele

– Verdens mest pålidelige frekvensomformer-
komponenter, med TS 16949-godkendelse

– 100 % kompatibilitet og holdbarhed
– Bedste beskyttelse til dit øvrige udstyr

http://drivepro.danfoss.dk


Dækning
DrivePro® Extended Warranty forlænger 
standarden for udvalgte produkter. 
Udvidet reklamationsret med en varig-
hed på 2-6 år.

Den udvidede reklamationsret dækker 
mangler i materialer eller udførelsen. 
Den gælder også, selv når delene blot 
er slidt op ved normalt brug. 

Vælg mellem to typer af DrivePro® 
Extended Warranty: 

1.  Standard udvidet reklamationsret 
tilbyder:
	Reparation på et Danfoss Drives-

værksted eller 
	Levering af et erstatningsprodukt 

på stedet 

2.  On-site udvidet reklamationsret 
tilbyder:
	Reparation hos kunden eller 
	Udskiftning hos kunden

Sådan bestiller du
Afgiv din ordre på DrivePro®  Extended 
Warranty, når du bestiller en ny 
frekvens omformer. 

Du kan bestille enten online, via email 

på drives@danfoss.dk eller pr. telefon  
på 6991 8080. 

Pålideligheden du oplever i Danfoss’ 
produkter sikrer dig maksimal oppetid. 
Når du kombinerer det med DrivePro 

Extended Warranty, undgår du uforud-
sete omkostninger. 

Find din lokale Danfoss Drives-kontakt 
på: http://drives.danfoss.dk/danfoss-
drives/local-contacts/#/

Tilgængelighed  
DrivePro® Extended Warranty kan fås til følgende produkter:

Kontakt venligst dit lokale Danfoss Drives-salgskontor, hvis det ønskede produkt ikke 
er på listen.

VLT® frekvensomformere

VLT® Micro Drive FC 51
VLT® Midi Drive FC 280
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® Refrigeration Drive FC 103
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302
VLT® Lift Drive LD 302
VLT® Advanced Active Filter AAF 006
VLT® Decentral Drive FCD 302
VLT® DriveMotor FCM 106/FCP 106
VLT® OneGearDrive® OGD
VLT® Soft Starters MCD 100/201/202/500

VACON® frekvensomformere

VACON® 20
VACON® 20 Cold Plate
VACON® 20 X
VACON® 100 Industrial 
VACON® 100 Flow 
VACON® 100 X
VACON® NXP Liquid Cooled Drive 
VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive 
VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus 
VACON® NXP Air Cooled 
VACON® NXP Common DC Bus 
VACON® NXP Grid Converter 
VACON® NXP System Drive
VACON® NXC

Op til  

6 års  
udvidet 
reklamationsret 

Danfoss Drives sørger for:

Vælg type Danfoss Drives tilbyder forskellige muligheder for  
udvidet reklamationsret, så du altid kan finde den,  
der passer bedst til dine behov.

Vælg  
varighed af 
din udvidede 
reklama-
tionsret

Danfoss tilbyder den længste dækningsperiode  
i branchen – helt op til 72 måneder fra afsendelsesdatoen.

Gør brug  
af service-
ydelserne

Glem alle bekymringer om uplanlagte omkostninger  
til vedligeholdelse. Bare slap af og glæd dig over,  
at du altid har adgang til løbende servicesupport.

DrivePro® Extended Warranty – kort fortalt

Sundere budget
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