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Suojaa investointisi 10-vuodelle
Garnder Denver takuulla ja Iconilla

Kun luotettavuudalla ja
takuulla on merkitystä ...
... Gardner Denver 10v takuuehtomme mukaisesti.
Protect 10 takuumme on sinulle täysin ilmainen. Tärkeintä on varmistaa kompressorien
katkeamaton huoltohistoria Gardner Denver Oy:n toimesta. Huomaathan, että takuu on
voimassa joko määritellyn ajanjakson tai enimmäiskäyttötunnit –kumpi ensi saavutetaan.
Takuuajan päätyttyä pystymme tarjoamaan kilpailukykyisesti tuotteen huolettoman
loppuelinkaaren varmistavat ennakkokunnostukset tarvittavalla laajuudella.

COMPRESSED AIR TECHNOLOGIES

Uudet paineilma-asemat
Protect 10 -takuu on asiakkaiden käytettävissä
öljyvoidelluissa Gardner Denver ruuvikompressoreissa
ja kuivaimissa ilman lisähintaa –siis aivan ilmaiseksi!
Seuraavat kohdat tulee täyttyä, jotta saat tämän
äärettömän hyödyllisen edun käyttöösi.

Protect 10 -takuun uudelleen aktivointi
1. tammikuuta 2019 jälkeen myytyjen kompressorien osalta
Gardner Denver mahdollistaa aktivoida uudelleen kompressoreille
GD Protect 10 –takuun, joita ei ole ollut alun perin rekisteröity
GD Protect 10 –takuun piiriin. Huomaathan, että rekisteröinti on
mahdollista vain 12 kuukauden ajan normaalitakuun päättymisen
jälkeen. Gardner Denver Oy voi hyväksyä suoritetun
kuntotarkastuksen jälkeen Protect 10 takuun
uudelleenkäynnistämistä, mikäli sillä on edellytykset.
Kompressorin käyttöiän tulee olla vähemmän kuin 44 000
käyttötuntia tai 6-vuotta. Kompressorin ruuviyksikön osalta
käyttöikä ei saa ylittää 10-vuotta tai 44 000 käyttötuntia.
Suoritettu kuntotarkastus määritellään dokumentoiduksi ja siitä
raportoidaan tilaajalle, jonka perusteella takuuohjelmaan pääsy
arvioidaan.

Protect 10 -takuu edellytykset

Gardner Denver alkuperäiset varaosat ja
ammattitaitoinen huolto
Gardner Denverin alkuperäisosat takaavat turvallisen ja taloudellisen
käytön paineilmajärjestelmällesi. Tavoitteemme on huoltaa
paineilmajärjestelmät mahdollisimman energiatehokkaan käytön
takaamiseksi. Menneet vuodet ovat opettaneet meitä, että ei ole
kenenkään etu kompressorin käydessä suodattimet epäpuhtauksista
kyllästyneinä, käyntilämpötila korkealla taistellen järjestelmän
sisäistä painehäviötä vastaan –johtuen esimerkiksi liian pitkästä
huoltovälistä tai poikkeuksellisesta ympäristön olosuhteista joko
pölyisen imuilman tai puutteellisen tulo- ja poistoilman johdosta

Lisätiedot GD Protect 10-takuulle ja
takuuehdoille
Gardner Denver Oy
Etu-Hankkion katu 9
33700 Tampere
compressor.fi
etunimi.sukunimi@gardnerdenver.com

■

tai järjestelmän etävalvonta Gardner Denverin
toimesta
■ Kompresson käyttöönotto- ja rekisteröinti 90 pv
sisällä käyttöönotosta.

■ Huoltajana Gardner Denver Oy
■ Alkuperäiset laadukkaat Gardner Denver huolto-osat
■ Katkeamaton huoltohistoria joko huoltosopimuksella tai

Olemme osa Ingersoll Rand konsermia.

yksittäisinä huoltotilauksina.

www.gardnerdenver.com

