Informasjon om garanti
Standardmotorer

Baldor Electric Company og dets ansatte er stolte av produktene og forplikter seg til å tilby kunder og
sluttbrukere best mulig utformede og produserte motorer, drivere og andre produkter fra Baldor. Denne
begrensede garantien og retningslinjene for service beskriver Baldors garanti og fremgangsmåter for
reklamasjon.

Kommentarer og spørsmål:
Vi tar gjerne mot kommentarer til og spørsmål om produktene våre. Du kontakter oss på:

Kundeservice:
Baldor Electric Company
P.O. Box 2400
Fort Smith, Arkansas 72902-2400
Fax: 479-648-5791
Nettsted: www.baldor.com
eller kontakt det nærmeste regionkontoret for Baldor

Garantiomfang:
Alle standardmotorer fra Baldor har garanti mot mangler når det gjelder arbeid eller materiale fra
Baldors side.

Garantiperiode:
Gå gjennom følgende tabell for å finne korrekt garantiperiode for ditt produkt fra Baldor. Se
garantitabell

Serviceverksteder for reklamasjonssaker:
Service i henhold til garantien er tilgjengelig for alle Baldor-produkter på Baldors kundeservicesenter i
Fort Smith i Arkansas og på serviceverksteder godkjent av Baldor. Du finner en liste over
serviceverksteder godkjent av Baldor i katalog #505 på CD, Baldors nettsted www.baldor.com og på alle
regionkontorer for Baldor (kontakt det aktuelle kontoret for å få listen).

Fremgangsmåte for å få garantiservice:
Kunden må ta med eller sende (forhåndsbetalt) Baldor-produktet som trenger garantiservice til et
godkjent serviceveksted for Baldor. Legg ved en forklaring av mangelen eller problemet, en beskrivelse
av hvordan Baldor-produktet brukes og navn, adresse og telefonnummer.

Reparasjon av andre enn serviceverksteder godkjent av Baldor:
Kunder som ikke kan ta med eller sende Baldor-produktet til et serviceverksted godkjent av Baldor, eller
som ønsker at reparasjonen foretas av et serviceverksted som ikke er godkjent av Baldor, må kontakte
regionkontoret for Baldor. Reparasjon utført av andre serviceverksteder enn de godkjent av Baldor må
forhåndsgodkjennes av Baldor.

Reparasjoner eller bytte innen garantiens omfang:
Hvis et produkt fra Baldor er defekt grunnet arbeid eller materialer fra Baldor og defekten oppstår
innenfor garantiperioden, vil Baldor enten reparere produktet eller bytte det mot et nytt, avhengig av
hva Baldor mener er best under de gitte omstendighetene. Baldor har intet ansvar for fjerning og
forsendelse av produktet til servicevekstedet, gjenmontering av Baldor-produktet når det kommer
tilbake til kunden eller andre tilfeldige skader eller følgeskader som oppstår av defekten, under fjerning,
ved gjenmontering, i løpet av overfarten eller på annen måte.

Reparasjoner utenfor garantiens omfang:
Det kan oppstå problemer med Baldors produkter som følge av utilstrekkelig vedlikehold, feil montering,
tilleggsutsyr eller modifikasjoner som ikke er produsert av Baldor eller andre problemer som ikke har
sammenheng med mangler ved arbeid eller materiale fra Baldor. Hvis et serviceverksted godkjent av
Baldor finner at problemet med Baldor-produktet ikke skyldes mangler ved arbeid eller materialer fra
Baldor, har kunden ansvar for kostnadene ved eventuelle nødvendige reparasjoner. Kunder som ikke er

tilfredse med avgjørelsen om at problemet ikke dekkes av garantien må kontakte regionkontoret til
Baldor for videre vurdering.

Tiltenkt bruk:
Baldors produkter er utformet for bruk i industri, landbruk og forretningsøyemed, og er ikke tiltenkt
bruk innen husholdning og familie eller av privatpersoner.

Produktspesifikasjoner:
Alle produktspesifikasjoner, applikasjoner og annen informasjon oppgitt i Baldors kataloger og
publikasjoner er underlagt rettelser og endringer uten varsel og må bekreftes av regionkontoret til
Baldor før bestilling.

Utvidet garanti:
En utvidet garanti er tilgjengelig for enkelte produkter fra Baldor. Disse garantiene beskrives i Baldors
kataloger og annen salgslitteratur. En utvidet garanti er underlagt vilkårene og fremgangsmåtene i
denne begrensede garantien og i disse retningslinjene for service i henhold til endringene i de ytterligere
vilkårene for utvidet garanti.

Ingen andre garantier og ansvarsbegrensning:
Denne begrensede garantien og disse retningslinjene for service utgjør Baldors eneste
garantiforpliktelse for produkter fra Baldor. Baldors erstatningsansvar overfor kunder eller andre
personer går ikke utover Baldors salgspris for gjeldende Baldor-produkt. BALDOR AVVISER ALLE ANDRE
UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER AV EGNETHET
FOR ET BESTEMT FROMÅL OG SALGBARHET.

--------------------------------------------------------------------------------

Merknader om varemerke
BALDOR®, BALDOR MOTORS AND DRIVES®, BALDOR SmartMotor®, BALDOR STANDARD-E®, BALDOR
SUPER-E®, BIG RED®, DIRTY DUTY®, INVERTER DRIVE® , ISR® , INVERTER SPIKE RESISTANT® , MOD
EXPRESS®, POW’R GARD®, VALUE FORMULA® og VECTOR DRIVE®, og alle tilknyttede design er
registrerte varemerker tilhørende Baldor Electric Company. MATCHED PERFORMANCE™ og
WASHDOWN DUTY™ og tilknyttede design er varemerker tilhørende Baldor Electric Company.
Baldor har gjort sitt ytterste for å sørge for at denne katalogen er komplett og presis på
trykketidspunktet. Da produkter ustanselig blir forbedret, er all informasjon underlagt endringer eller
korrigeringer. Informasjonen som oppgis her er generell informasjon for å gi deg et overblikk over
mulighetene ved Baldor-produkter. Kontakt regionkontoret for Baldor hvis du vil ha mer informasjon om
bestemt bruk, montering og drift, sertifiserte dimensjoner, muligheter, drift, priser og tilgjengelighet.

