Informasjon om garanti
Vanntette motorer
1. Baldor-Reliance Tandem Seal vanntette motorer har garanti på fem år fra forsendelsesdato til
opprinnelig kjøper. I garantiperioden skal det ikke oppstå feil på materiale eller arbeid og
motoren skal følge alle gjeldende tegninger og spesifikasjoner godkjent av Baldor Electric
Company.
2. Garantien på fem år fordeles som vist nedenfor:
Deler erstattes innen oppgitt periode og kjøper faktureres i henhold til oppgitt prosent av prisen
med effekt fra forsendelsestidspunktet. MERK: Forseglinger og kulelagre anses som
vedlikeholdsartikler og har garantiperiode på kun 1 års bruk eller 18 måneder fra forsendelse til
opprinnelig kjøper.
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3. Hvis Baldor Electric i løpet av denne perioden mottar skriftlig melding fra opprinnelig kjøper om
eventuelle antatte mangler på et slikt apparat og hvis det oppdages at apparatet ikke holder
garantert tilstand (etter at kjøper har gitt Baldor Electric rimelig mulighet til å utføre nødvendige
tester), skal Baldor Electric etter eget valg og for egen regning enten reparere apparatet eller
skaffe til veie en erstatning for det.
4. I begge tilfeller har Baldor Electric rett til å kreve at opprinnelig kjøper leverer apparatet til et
utpekt servicested for dette formålet, og opprinnelig kjøper skal betale alle kostnader for
transport til og fra verkstedet, fjerning av pumpe og gjenmontering av pumpe hvis dette er
nødvendig. Baldor Electric skal bare dekke den faktiske kostnad som direkte følger av
reparasjon eller bytte av apparatet som beskrevet ovenfor.
5. Arbeidskostnadene for reparasjoner i garantiperioden som utføres av Baldor Electric eller
godkjente serviceverksteder skal dekkes av Baldor Electric hvis reparasjonen er fullført innen 18
måneder fra den dato da produktet ble sendt til opprinnelig kjøper.
6. For reparerte motorer gjelder garantiperiode tilsvarende gjenstående periode for den originale
motoren.
7. Tandem Seal vanntett motor har dobbel forsegling med oppdagelsessystem for fuktighet.
Garantien på 1 års drift eller 18 måneder fra forsendelsesdato til opprinnelig kjøper skal dekke
kostnader for erstatning av ytre forsegling. Dersom det oppstår mangler på den indre
forseglingen når oppdagelsessystemet for fuktighet er tilkoblet, dekker Baldor Electric kun
kostnadene for erstatning av den ytre forseglingen. Alle andre kostnader for arbeid og
materiale bæres av bruker.

Garantien gjelder ikke dersom oppdagelsessystemet for fuktighet ikke er tilkoblet.
Ved kontinuerlig bruk i luft av vanntette motorer må den ytre forseglingen brukes i våt tilstand.
8. Tandem Seal vanntette motorer har viklingstermostater. Termostatene må kobles til i samsvar
med lokale, regionale og nasjonale forskrifter.
Garantien gjelder ikke dersom termostatene ikke er koblet til.
9. Motorer som skal lagres over lang tid skal oppbevares i samsvar med forholdene foreslått i
servicemeldinger fra Baldor Electric. Eventuelle skader på motoren som følge av feil lagring
dekkes ikke av garantien.
10. Garantien ovenfor erstatter alle andre garantier, uavhengig av om disse er uttalt, underforstått
eller lovpålagte, inkludert underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet for bestemte
formål eller garantier for ytelse eller bruk, og gjelder bare for kunder som kjøper apparatet
direkte fra selger eller godkjent distributør. Selskapet påtar seg under ingen omstendigheter
ansvar for spesielle skader eller følgeskader, eller for ethvert annet tap, skade eller kostnad,
inkludert profittap, som oppstår i forbindelse med denne avtalen eller med bruken av eller
manglende evne til bruk av tjenestene som tilbys i denne avtalen.
11. Ingen ansatte, agenter, forhandlere eller andre personer har autoritet til å gi garantier på vegne
av Baldor Electric eller til å påta seg erstatningsansvar på vegne av Baldor Electric i forbindelse
med deres produkter med mindre annet er skriftlig avtalt med hovedkontoret til Baldor Electric
Company.

