
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA APLIKACYJNA SERWIS POGWARANCYJNY 
 

 

 

Zalety stosowania oryginalnych części Hydrovane  
Stocznia jachtowa w Suffolk, produkująca i naprawiająca łodzie, wykorzystuje w swoich warsztatach 

sprężarki Hydrovane od ponad 30 lat. Są one regularnie serwisowane, a przy przeglądach są 

wykorzystywane tylko oryginalne części i smary. Dzięki temu uzyskano ciągłe, wysokiej jakości działanie 

sprężarek, bez jakichkolwiek problemów wymagających naprawy. 

 

 

Szczegóły aplikacji 
Około 6 lat temu stocznia zainwestowała w 
nową sprężarkę HV07 Hydrovane, która tak 
jak poprzednia była serwisowana 
profesjonalnie tylko przy użyciu oryginalnych 
części. 

 
Jednakże, około 12 miesięcy temu, firma 
serwisująca zakończyła swoją działalność i 
wybrano nową do prowadzenia prac 
serwisowych. Niestety nowa firma używała 
nieoryginalnego oleju i filtra powietrza, jak i 
niewłaściwego oleju, co spowodowało 
nieodwracalne uszkodzenie sprężarki w 
bardzo krótkim czasie. 

Podpisano umowę z nowym dystrybutorem 
Hydrovane, firmą C.H. Air and Pump, w celu 
określenia przyczyn niesprawności i 
koniecznej naprawy. Jerry Cross wyjaśnia: 

 
“Stocznia jachtowa Suffolk zauważyła, że 
jedna z jej sprężarek generuje dziwny hałas, 
a wydajność spadła dramatycznie. Jako 
lokalny dystrybutor Hydrovane, zostaliśmy 
wezwani do określenia przyczyn problemu. 
Po wykonaniu badań technicznych okazało 
się, że łopatka zablokowała się, a wirnik jest 
pęknięty. Dokładniejsze badania wykazały, 
że bez wiedzy stoczni Suffolk zainstalowano 
nieoryginalny filtr powietrza i zastosowano 
nieoryginalny olej. 

 
 

 

 

Klient 
Stocznia jachtowa Suffolk  

Lokalizacja 
Suffolk, UK 

Zastosowanie 
Budowa i naprawa łodzi. 
Serwis pogwarancyjny. 

Produkty 
Hydrovane – HV07 

Korzyści dla Klienta Szybka 
reakcja na nieoczekiwane 
awarie 

Podsumowanie korzyści 
 

Nieoryginalne części 
mogą spowodować: 

 
Znaczne pogorszenie 
jakości powietrza  

 
Utratę praw 
gwarancyjnych  

 
Powstanie uszkodzeń, 
które nie dadzą się 
naprawić  

 
Nieodwracalną utratę 
jakości działania i 
wydajności sprężarki 

 
Kosztowne naprawy i 
nieoczekiwane 
przestoje 
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Byliśmy zdumieni skalą uszkodzeń powstałych w tak krótkim 
czasie. Jest oczywiste, że stosowanie nieoryginalnych części 
może spowodować poważne uszkodzenie sprężarki, lecz 
widok tego efektów był szokujący. 

Jerry Cross, C.H. Air and Pump 
 

 

 
“Wykryliśmy również nieprawidłowy 
montaż obudowy, brakowało śrub, a te 
które były wkręcone, były niewłaściwe. 

 
“Byliśmy zdumieni skalą uszkodzeń 

powstałych w tak krótkim czasie. Jest 
oczywiste, że stosowanie nieoryginalnych 
części może spowodować poważne 
uszkodzenie sprężarki, lecz widok tego 
efektów był szokujący. 

 
“Niestety, sprężarka nie nadawała się do 
naprawy i klient nie miał wyboru – musiał 
kupić nową, identyczną sprężarkę.” 

 
Każda sprężarka, dowolnego producenta, 
aby pracowała bezawaryjnie przez wiele lat, 
w normalnych warunkach, wymaga 
regularnej wymiany pewnych elementów. 
Należą do nich filtry, zawory, uszczelki i olej. 

Jeśli do napraw wykorzystywane są 
nieoryginalne zamienniki, to nie ma 
gwarancji, że zostanie zachowana 
katalogowa wydajność sprężarki. 
Nieoryginalne części nie są produkowane 
zgodnie z zaleceniami producenta. Ich 
wytwarzanie charakteryzuje się niższymi 
kosztami, zawierają one zazwyczaj 
elementy wewnętrzne, które nie mogą 
zagwarantować takiego samego poziomu 
wydajności energetycznej  
i niezawodności co części oryginalne. 

 
Joshua Major ze stoczni jachtowej Suffolk 
wyjaśnia, “Nie zdawałem sobie sprawy, że 
poprzedni serwisant stosował nieoryginalne 
części, ale również nie byłem świadomy, że 
zastosowanie ich może przynieść tak 
nieodwracalne uszkodzenia. 

“Zastosowanie nieoryginalnych części 
spowodowało utratę praw gwarancyjnych, a 
co gorsza, nowy dystrybutor C.H. Air and 
Pump poinformował nas, że sprężarka nie 
nadaje się do naprawy. Otrzymaliśmy 
kosztowną lekcję o stosowaniu 
nieoryginalnych części.” 

 
Na podstawie przypadku w stoczni jachtowej 
Suffolk i doświadczenia firmy C.H. Air and 
Pump widać, że stosowanie nieoryginalnych 
części może spowodować rozległe 
uszkodzenia prowadzące do długiej i 
kosztownej naprawy, a w najgorszym 
przypadku do całkowitego zniszczenia 
sprężarki, nawet nowej. 

 

 
 

 

www.hydrovaneproducts.com 

http://www.hydrovaneproducts.com/

