
Karta informacyjna

DrivePro® Extended Warranty – zapewnia budżet 
na konserwacje, na którym możesz polegać

drivepro.danfoss.com

Do 

6 lat
opieki gwarancyjnej

Znając rygory i wyzwania, którym należy 
stawić czoła w dzisiejszej sytuacji, nawet 
najlepiej funkcjonujące przetwornice 
częstotliwości wymagają ochrony. 
Niezawodność produktów firmy Danfoss 
zapewnia maksymalny czas pracy,  
a w połączeniu z DrivePro® Extended 
Warranty eliminuje nieplanowane wydatki.
 
Skróć przestoje
Dzięki DrivePro® Extended Warranty 
możesz poprawić zdolności produkcyjne. 
Bezpośrednia pomoc techniczna pozwala 
uzyskać redukcję przestojów nawet  
o 60%. Twój zakład będzie gotów do pracy 
szybciej po nieplanowanym wyłączeniu, 
a to w efekcie oznacza konkretny wzrost 
zdolności produkcyjnych. 
 
Najdłuższa opieka
Uzyskaj najdłuższą opiekę dostępną w 
branży dzięki temu, że opieka gwarancyjna 
może trwać nawet do sześciu lat. 

Spokój ducha
Jeśli wystąpi awaria, możesz mieć pewność, 
że przetwornica zostanie naprawiona  
lub wymieniona szybko, niskim kosztem  
lub za darmo. 

Masz jeden punkt kontaktu w firmie 
Danfoss, który koordynuje wszystkie 
niezbędne działania. 
 
Znaj swój budżet
Znasz roczny koszt utrzymania przetwornic 
z wyprzedzeniem do sześciu lat. Ta prze
widywalność zapewnia dobre uzasadnienie 
biznesowe i stabilny, niezawodny budżet. 

DrivePro® Extended 
Warranty

 
 Stay calm. You’re covered
 Z ofertą DrivePro® dostajesz gwarancję,  

że Danfoss Drives bierze odpowiedzial
ność za wspieranie swoich produktów 
VLT® i VACON® w przyszłości:
			Najdłuższy okres gwarancji w branży
			Dostawy części zamiennych nawet  

do 10 lat po wycofaniu produktów  
z oferty

		Dostawy 24/7
			Lokalne centrum serwisowe
			Certyfikowane osoby techniczne
			Oryginalne części zamienne

Cecha Korzyść

Opieka do sześciu lat

– Przewidywalna długoterminowa działalność 
biznesowa 

– Zapewnienie maksymalnego czasu pracy przy 
ciągłym i szybkim czasie reakcji 

Wstępnie uzgodnione warunki
–  Brak potrzeby wystawiania zamówienia zakupu 

lub zlecenia roboczego w każdym przypadku
–  Oszczędność czasu, gdy liczy się każda minuta

Stała cena
–  Niższe koszty
– Uniknięcie nieoczekiwanych kosztów 

awaryjnej obsługi przetwornicy

Jedna osoba do kontaktu
–  Jeden kontakt, jedno centrum serwisowe
– Oszczędzaj czas i zapewnij szybką reakcję
– Unikaj złożoności

Oryginalne części zamienne

– Najbardziej niezawodne komponenty 
przetwornic z certyfikatem TS 16949

– Stuprocentowa zgodność i wytrzymałość
– Najlepsza ochrona dla innych urządzeń

http://drivepro.danfoss.com


Przetwornice VLT®

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

Przetwornice VACON®

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

Oferta
DrivePro® Extended Warranty wydłuża 
standardową gwarancję dla wybranych 
produktów. Dostępny czas trwania 
gwarancji wynosi od 2 do 6 lat.

Rozszerzona gwarancja obejmuje materiał 
i koszty robocze. Obowiązuje ona nawet 
wtedy, gdy części po prostu się zużyją 
podczas normalnej eksploatacji.

Do wyboru są dwa typy DrivePro® Extended 
Warranty: 

1.  Standardowa rozszerzona gwarancja 
zapewnia:
	Naprawę w warsztacie firmy  

Danfoss Drives lub 
	Wysyłkę zamiennika na miejsce 

2.  Lokalna rozszerzona gwarancja 
zapewnia:
	Naprawę na miejscu u klienta lub 
	Wymianę na miejscu u klienta

Sposób składania zamówień
Złóż zamówienie na DrivePro® Extended 
Warranty podczas składania zamówienia  
na nową przetwornicę. Zamówienie  
możesz złożyć online, pocztą email  
lub przez telefon. 

DrivePro® Extended Warranty może być
także zamówiona do 24 miesięcy od daty 

produkcji. Skontaktuj się z biurem sprzedaży 
Danfoss Drives, aby poznać opcje kontraktu 
serwisowegopo wysyłce. 

Znajdź lokalnego przedstawiciela  
firmy Danfoss Drives pod adresem:  
http://drives.danfoss.pl/danfoss-drives/
local-contacts/

Dostępność  
DrivePro® Extended Warranty jest dostępna dla następujących produktów:

Jeśli nie ma tu Twojego produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy  
Danfoss Drives.

Do

6 lat 
opieki gwarancyjnej

Danfoss Drives zapewnia:

Wybierz typ 
gwarancji

Danfoss Drives oferuje różne rodzaje gwarancji  
pozwalające na wybór odpowiedni do potrzeb.

Wybierz 
warunki opieki 
gwarancyjnej

Danfoss oferuje najdłuższą opiekę gwarancyjną  
w branży – do 72 miesięcy od daty produkcji.

Korzystaj  
z serwisu

Nie musisz się martwić o nieplanowane koszty  
konserwacyjne. Zachowuj spokój wiedząc, że  
ciągła opieka serwisowa jest zawsze dostępna.

DrivePro® Extended Warranty w skrócie

Bezpieczny budżet
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