Informatieblad

DrivePro® Extended Warranty
– voor een onderhoudsbudget waarop u kunt rekenen
Ken uw budget

De betrouwbaarheid van Danfoss
producten waarborgt een maximale
bedrijfstijd. En, met DrivePro® Extended
Warranty, staat u nooit meer voor
onverwachte kosten.

Verkort de stilstandtijd

U weet wat de jaarlijkse kosten zijn
voor het onderhoud aan uw frequentieregelaars, tot zes jaar vooruit. En die
voorspelbaarheid biedt belangrijke
zakelijke voordelen en een stabiel,
betrouwbaar budget.

DrivePro® Extended
Warranty

Met een DrivePro® Extended Warranty
overeenkomst kunt u de productiviteit
verhogen. Door de directe ondersteuning
wordt de stilstandtijd gewoonlijk
met 60% verlaagd. Uw installatie
is na een ongeplande uitschakeling
sneller weer operationeel – een
meetbare productiviteitsboost
die u in de omzetcijfers terugziet.

Langstlopende dekking
Krijg de langstlopende dekking binnen
de sector, met een garantieperiode tot
zes jaar.

Tot

6 jaar

garantiedekking

Gemoedsrust
Bij uitval kunt u erop vertrouwen
dat uw frequentieregelaar snel wordt
gerepareerd of vervangen, met weinig
of geen kosten.
U hebt binnen Danfoss één aanspreekpunt en deze persoon coördineert alles.

	

Stay calm. You’re covered
Alle DrivePro® diensten bieden u de
gemoedsrust dat Danfoss Drives alle
VLT® en VACON® producten tot ver in
de toekomst zal blijven ondersteunen:
 D
e langstlopende garantiedekking
binnen de sector, tot zes jaar
 R
eserveonderdelen beschikbaar
tot 10 jaar na de uitloop van een
productlijn
 2
4/7 levering
 E
én telefoontje, één
contactpersoon
 G
ecertificeerde technici
in de fabriek en op locatie
 O
riginele vervangingsonderdelen

Kenmerk

Voordeel

Dekking tot zes jaar

– Voorspelbare zakelijke voordelen voor
de lange termijn
– Zorg voor maximale bedrijfstijd met een
altijd snelle responstijd

Vooraf overeengekomen voorwaarden
–		Het is niet meer nodig voor elke vervanging
een kooporder of werkorder aan te maken

– Bespaar kostbare tijd als elke minuut telt

Vaste prijs

– Bespaar kosten
– Voorkom onverwachte kosten van
noodreparaties aan frequentieregelaars

Eén contactpersoon

– Eén telefoontje, één contactpersoon
– Bespaar tijd en reken op een snelle respons
– Voorkom complexiteit

Originele reserveonderdelen

– De betrouwbaarste frequentieregelaarcomponenten ter wereld, met TS 16949-goedkeuring
– 100% compatibiliteit en duurzaamheid
– Beste bescherming voor uw overige apparatuur

drivepro.danfoss.com

Dekking

Beschikbaarheid

DrivePro® Extended Warranty is een
verlenging van de standaardgarantie
op bepaalde producten. Een garantieperiode van 2-6 jaar is mogelijk.

DrivePro® Extended Warranty is beschikbaar voor de volgende producten:
VLT® frequentieregelaars
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®
VLT® Soft Starters MCD 100/201/202/500

De uitgebreide garantie dekt
materiaal- en fabricagefouten, ook als
de onderdelen bij normale bedrijfs- en
omgevingscondities versleten raken.
Maak een keuze uit twee typen
DrivePro® Extended Warranty:

VACON® frequentieregelaars
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

1.	Standard Extended Warranty biedt:
 Reparatie bij een werkplaats
van Danfoss Drives, of
 Levering van een vervangend
product op locatie
2.	On-site Extended Warranty biedt:
 Reparatie op locatie bij de klant, of
 Vervanging op locatie bij de klant

Bestellen
Bestel DrivePro® Extended Warranty
online of per e-mail, tegelijk met uw
order voor een nieuwe frequentie
regelaar.
U kunt DrivePro Extended Warranty
tot 24 maanden na productie van de

Staat uw product er niet bij? Neem dan contact op met een vertegenwoordiger
van Danfoss Drives in uw regio.
bestelde frequentieregelaar bestellen.
Neem contact op met een verkoopkantoor van Danfoss Drives voor de
garantiemogelijkheden na levering.

Vind uw lokale Danfoss Drives contactpersoon op: http://drives.danfoss.com/
danfoss-drives/local-contacts/

DrivePro® Extended Warranty in één oogopslag
Kies type
garantie

Danfoss Drives biedt diverse typen garantie, zodat
u de dekking kunt kiezen die het beste aansluit bij
uw behoeften.

Tot

6 jaar
Kies looptijd
van garantiedekking

Danfoss biedt de langstlopende garantiedekking binnen
de sector: tot 72 maanden na productiedatum.

Ontvang
service

U hoeft zich geen zorgen te maken over onverwachte
onderhoudskosten. Ervaar optimale gemoedsrust
omdat u weet dat u altijd op serviceondersteuning
kunt rekenen.

garantiedekking

Danfoss Drives garandeert:

Gezonder budget

Danfoss Drives, Vareseweg 105, 3047 AT Rotterdam, Nederland, Tel. +31 (0)10 808 2222, cs@danfoss.nl, drives.danfoss.nl
Danfoss Drives, A. Gossetlaan 28, 1702 Groot-Bijgaarden, België, Tel. +32 (0) 2 808 27 00, cs@danfoss.be, danfoss.be/drives/nl

DKDD.PFP.406.A6.10

© Copyright Danfoss Drives | 2018.05

