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Plany konserwacji bezolejowej

Plany konserwacji bezolejowej Standard Plus Platinum

Części i robocizna do wcześniej  
zaplanowanej konserwacji zapobiegawczej ü ü ü
Automatyczne planowanie wizyt ü ü ü
iConn  
(alarmy i powiadomienia) Uniwersalny Uniwersalny HD

Naprawy, które są objęte rozszerzoną 
gwarancją (części zamienne i robocizna) 1) 6 lat/44.000 rbg 6 lat/44.000 rbg ü
Naprawy, które są wyłączone z rozszerzonej 
gwarancji (części zamienne i robocizna) 1) ü ü
Wsparcie awaryjne przez całą dobę,  
365 dni w roku Na żądanie

Maksymalny okres umowy 10 lat 6 lat 10 lat

1) Zastosowanie mają ogólne warunki

Chroń swoją inwestycję za pomocą  i 

Niezawodne działanie
 Długie życie

 Proaktywna konserwacja

Wysoka wydajność
 Niskie koszty energii

Długa żywotność
 Długoterminowe zachowanie wartości

Maksymalny czas pracy
 Mniej przestojów w produkcji

Minimalne ryzyko uszkodzenia
 Niskie koszty utrzymania

Terminowa dostawa
 Większa konkurencyjność

Twoje zalety z  

   We take care 
of your  



Zapewniamy nieprzerwaną pracę Państwa sprężarek

www.compair.com

Konserwacja zapobie
gawcza dla optymalnej 
dostępności sprężarki
PureCARE Standard korzysta z usług 
przeszkolonych techników Gardner Denver 
i wyjątkowej jakości naszych oryginalnych 
części.

Zalety
Gwarancja na sześć lat lub 44.000 godzin 
pracy. Uzyskujesz dostęp do iConn Univer-
sal w celu przeprowadzania konserwacji 
zapobiegawczej, dzięki czemu możesz 
skupić się na swojej podstawowej działal-
ności.

Pełna obsługa po stałej 
cenie
Za cenę all-inclusive zajmujemy się całą 
konserwacją Państwa sprężarki. W tym ak-

tualizacje, konserwacje i naprawy.

Zalety
Plan PureCARE Platinum obejmuje: 

  Doświadczeni technicy serwisowi

   Oryginalne części zamienne  
z Gardner Denver 

   Trwała niezawodność między wizytami 
serwisowymi 

   Proaktywne naprawy zapobiegają 
przestojom w produkcji

  Otrzymujesz dostęp do iConn HD

Nawet jeśli rutynowa konserwacja jest 
przeprowadzana w sposób profesjonalny, 
konieczna może być naprawa lub nawet 
całkowita renowacja. Prowadzi to do do-
datkowych prac administracyjnych i nie-
oczekiwanych dodatkowych kosztów. Plan 
PureCARE Platinum obejmuje naprawy i 
remonty. Przy zachowaniu optymalnej wy-
dajności sprężarki osiągana jest optymalna 
efektywność energetyczna w czasie trwa-
nia planu konserwacji. 

Jeśli sprężarka nie jest serwisowana przez 
autoryzowanego technika, 6-letnia gwaran-
cja PureCARE jest nieważna.

Konserwacja zapobie
gawcza i kompleksowa 
gwarancja
PureCARE Plus obejmuje wszystkie na-
prawy i wymagania serwisowe przez 
pierwsze 6 lat czasu pracy sprężarki.

Zalety
PureCARE Plus pokrywa wszystkie nie-
spodzianki spowodowane nieoczekiwany-
mi rachunkami. Przez okres maksymalnie 
6 lat od uruchomienia Państwa sprężarki, 
Państwa partner serwisowy zajmie się 
konserwacją zapobiegawczą i wszystkimi 
niezbędnymi naprawami. Uzyskujesz 
dostęp do iConn Universal w zakresie 
konserwacji profilaktycznej, dzięki czemu 
możesz skoncentrować się na swojej pod-
stawowej działalności.

Standard Plus Platinum

Zastosowanie mają ogólne zasady i warunki. Szczególne wymagania klienta lub zmiany  
w warunkach eksploatacji będą miały wpływ na pierwotnie uzgodnione koszty umowy.

Terminowa konserwacja:  
zwiększenie niezawodności 

operacyjnej

Unikanie „nieplanowanych  
postojów”: 

minimalne ryzyko niepowodzenia

Wykrywanie nieszczelności poprzez 
badania inspekcyjne: 

ograniczanie strat energii

Krótsze „planowane  
przystoje”: 

Lepsze wykorzystanie  
maszyny

INDUSTRIALS GROUP

Quality needs protection  
Warranty Amnesty

Extended Warranty for Gardner Denver Compressors

Is your CompAir/GD compressor no longer covered by a factory  
backed standard Warranty?
This is your opportunity to take advantage of a maximum 6 years 
warranty* for your compressor

Maximise compressed air availabilityExtended warranty, genuine parts,  
predictive maintenance

Benefits Benefits

Sustainability

Cost
transparency

High
production performance

Less
downtime

Reliability
Production

On time
Deliver

Competitive
Be

Lower
energy costs

Highest
quality standards

Highly qualified
service technicians

Safety & Long term
value retention

Gardner Denver is pleased to announce the launch of its unique Warranty Amnesty Campaign,  
starting 1st November 2018 – ending 30th April 2019.
This scheme provides the opportunity for CompAir or Gardner Denver oil lubricated screw compressors to take advantage of 
a 6 year warranty*, regardless of whether the machine was originally registered on the Repsnet system (standard warranty).

Optymalizacja zarządzania  
częściami zamiennymi: 

niskie koszty konserwacji

Optymalne planowanie częstotliwości konserwacji: 
unikanie zbędnych wezwań serwisowych

Korzyści dla klientów płynące z proaktywnej obsługi technicznej za pomocą iConn


