
Zabezpieczenie Twoich inwestycji w sprężone powietrze  

Advance™10

Unikalna, rozszerzona
10-letnia, gwarancja,
zabezpieczająca
Twoje urządzenia 
sprężonego powietrza 



Rozszerzona 10-letnia gwarancja
Advance 10 zapewnia ochronę
do 48 000 godzin pracy
Rozszerzona 10 –letnia gwarancja Advance 10 producenta sprężarek

firmy  Hydrovane – jest  unikalnym  cyklem przeglądów serwisowych,

opracowanym tak, aby zapewnić pełną ochronę gwarancyjną  sprężarek.

Advance™10

Spokój jest największą korzyścią
z rozszerzonej gwarancji

• Dożywotnia gwarancja na łopatki

• Do 10 lat lub do 48 000 godzin na stopień sprężający

• Zaplanowany cykl przeglądów – maksimum produkcji

• Brak niespodziewanych rachunków za naprawy

• Łatwość przystąpienia, minimum procedur - bez komplikacji

• Zwiększona wartość w przypadku przyszłej dalszej odsprzedaży

• Gwarancja jest BEZ DODATKOWYCH OPŁAT  

Co należy zrobić?
Uzyskanie rozszerzonej 10-letniej gwarancji Advance 10 jest łatwe.

Wystarczy:

• Posiadać  sprężarkę uruchomioną przez BP Techem

- autoryzowanego przez Hydrovane dostawcę usług serwisowych,

podpisać umowę serwisową  i odebrać potwierdzenia

zarejestrowania sprężarki w programie Advance™ 10

• Umożliwić BP Techem - autoryzowanemu przez Hydrovane

dostawcy usług realizację cyklu konserwacji i odbierać protokoły

serwisowe i uzyskać wpisy  w książce serwisowej

• Używać tylko oryginalnych

części i olejów Hydrovane



Standardowa
gwarancja Hydrovane
Wszystkie sprężarki Hydrovane

objęte są standardowo gwarancją

przez 12 miesięcy od uruchomienia

lub 18 miesięcy od daty dostawy

do klienta.

Co jest objęte Na jak długo

Stopień sprężający we wszystkich sprężarkach

Hydrovane           

Wszystko poza stopniem sprężającym we wszystkich 

sprężarkach Hydrovane, łącznie z silnikami

elektrycznymi i falownikami

Urządzenia peryferyjne marek Hydrovane  

(filtry /odwadniacze / spusty / separatory)

Łopatki

Do 10 lat lub 48 000 godzin,

co nastąpi wcześniej 

Do 5 lat lub 24 000 godzin,

co nastąpi wcześniej

Up to 2 Years or 10,000 Hours*

Dożywotnio

Rozszerzona gwarancja Hydrovane Advance™ 10

Rozszerzoną gwarancją nie są objęte :

• Modele nie wyposażone  w licznik godzin pracy (typ RM)

• Stopnie sprężające sprzedawane osobno

• Sprężarki do gazu

• Niestandardowe produkty opracowane na indywidualne zlecenie

Rozszerzona  gwarancja
producenta sprężarek
Hydrovane Advance™
10 na terenie Polski jest
dostępna w BP Techem
– autoryzowanego przez
Hydrovane dostawcy
usług

Zobowiązania BP Techem SA – autoryzowanego
przez Hydrovane dostawcę usług 

• BP Techem SA  dostarczy odpowiednią umowę serwisową 

łącznie ze szczegółowym harmonogramem cyklu serwisowego 

oraz warunkami gwarancji

• Przeszkoleni i wykwalifikowani

Technicy Serwisowi BP Techem

obejmą opieką techniczną

Twoje  sprężarki

  
  

   

          

     

    

      

      

      

  
       

      

      

      

     

      

       

       

  

   



Gardner Denver Ltd

Claybrook Drive, Washford Industrial Estate, 

Redditch, Worcestershire B98 0DS, United Kingdom

T. +44 (0)1527 525522

or +44 (0)1572 838200  

www.hydrovaneproducts.com

© Gardner Denver Ltd

Hydrovane jest częścią Gardner Denver Group.

Gardner Denver realizuje politykę ciągłego udoskonalania

i zastrzega sobie prawo do zmiany danych 

bez powiadomienia. Wszystkie sprzedawane

produkty podlegają warunkom sprzedaży firmy Hydrovane.
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Odwiedź:

www.hydrovaneproducts.com

aby znaleźć Twojego lokalnego

autoryzowanego dystrybutora

Hydrovane

Autoryzowany dystrybutor usług

BP Techem SA
Ludwinowska 17
02-896 Warszawa

tel. 22 / 489-65-00, 489-65-10

fax 22 / 489-65-65

e-mail : info@kompresor.pl            www.kompresor.pl

Hydrovane is a brand of Gardner Denver Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure


