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GARANTIE VOOR APPARATUUR
GARANTIEVERKLARING

30 dagen

The Lincoln Electric Company (Lincoln) biedt de eindgebruiker
(koper) de garantie dat alle nieuwe apparatuur voor lassen en
plasmasnijden (Apparatuur) vrij zullen zijn van materiaal- en
fabricagefouten.

• Alle verbruiksgoederen die kunnen worden gebruikt in combinatie
met de bovengenoemde omgevingssystemen. Dit omvat slangen,
filters, riemen en slangadapters.
• Slijtdelen: Lincoln stelt zich niet verantwoordelijk voor de
vervanging van enig slijtdeel die is vereist als gevolg van normale
slijtage.
• Alle software.

Deze garantie vervalt indien Lincoln of een van haar erkende
servicecentra (Lincoln Authorized Service Facilities; LASF's)
constateert dat de Apparatuur is blootgesteld aan:
• een onjuiste installatie;
• slecht onderhoud;
• abnormale omstandigheden;
• het gebruik van niet-originele accessoires (bijv. afstandsbedieningen, verbindingskabels, koelvloeistof, draadaanvoerunits
enz.);
• het gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen;
• defecten als gevolg van natuurlijke slijtage;
• het gebruik van een onjuiste voeding;
• schade tijdens het transport.

GARANTIEPERIODE (1) (2) (3) (5)
Lincoln staat in voor de kosten van de onderdelen en reparatie indien
onderdelen tijdens de garantieperiode defect blijken. De
garantieperiode start vanaf de aankoopdatum bij Lincoln of een
erkende distributeur van Lincoln door de oorspronkelijke
eindgebruiker dan wel vanaf de datum van productie indien geen
aankoopbewijs beschikbaar is.
De garantieperiode bedraagt:

5 jaar
• Alle Power Wave®, Power Feed®, AutoDrive®, MAXsa®, PipeFab™
and

APEX®

controllers.

3 jaar
• Alle lasmachines, draadaanvoerunits, plasmasnijmachines (niet
vermeld onder garantie van 5 jaar, 2 jaar of 1 jaar)
• Viking™-lashelmen met 4C lenstechnologie uit de series
1840/2450/3350
• Waterkoelers, tenzij hieronder vermeld
• Nieuw VRTEX®360, VRTEX® 360+, VRTEX Transport

GEEN GESPECIFICEERDE TIJDSPERIODE
Op Red Line™ en alle overige laskledingproducten rust een garantie
tegen fabricagefouten. Op Red Line™ en alle overige
laskledingproducten rust na gebruik geen garantie meer.
Op de helmen uit de serie Weldline™ by Lincoln Electric rust een
garantieperiode van 2 jaar met uitzondering van de EuroOne en de
Eurospeed LS waarop een garantie van 1 jaar rust. Voor alle
autogeenproducten zoals o.a. branders, ontspanners en gascentrales
rust een garantieperiode van 6 maanden en voor alle andere items,
zoals o.a. lastoortsen, laskleding en handschoenen geldt een
garantieperiode van 3 maanden.

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN
VOOR DE GARANTIEDEKKING:
De koper dient contact op te nemen met een LASF met betrekking tot
enig defect dat onder de garantieperiode van Lincoln valt (neem contact
op met de lokale verkoopvertegenwoordiger van Lincoln voor hulp met
het vinden van een LASF of ga naar www.lincolnelectric.com/nlnl/Support/Locator). De definitieve beslissing tot het verlenen van
garantie voor de Apparatuur wordt door Lincoln of de LASF gemaakt.

REPARATIE ONDER GARANTIE
Als Lincoln of een LASF bevestigt dat er sprake is van een defect dat
onder deze garantie valt, zal het defect worden verholpen door middel
van reparatie of vervanging, al naar gelang de keuze van Lincoln.
Op verzoek van Lincoln dient de koper eventuele Apparatuur aan
Lincoln of de LASF te retourneren die als defect geclaimd worden
onder de garantie van Lincoln.

TRANSPORTKOSTEN
De koper is verantwoordelijk voor alle vervoers- en verpakkingskosten
voor de verzending van en naar Lincoln of de LASF.

GARANTIEBEPERKINGEN

2 jaar
Invertec®

Invertec®

Invertec®

135S -150S and 170S,
165S,
175TP,
Invertec V205S_2V, Invertec® V205TP_2V, Invertec® V270T&TP,
Invertec® V205T AC/DC, Invertec® PC210, Speedtec® 180C,
Speedtec® 200C, Bester 155-ST, Bester 170D-ST, Bester 210D-ST,
Bester 155-ND,Bester 170-ND, Bester 210-ND, Bester MIG 1900,
Bester 190C MULTI, Bester 210MP, Bester 215MP, MAGPOWER
range, MAGSTER range, PDE50, PDE51, WELDPAK 2000, Auto
Darkening Helmet Viking™ 1740 /1840 /2450/3350, Coolarc 20(4)
®

1 jaar
Coolarc 40
Lashelm Linc Screen II, Viking™ PAPR 3350 ventilator
Hydroguard™10 en Hydroguard™ 350
Alle reduceertoestellen
Alle apparatuur die verband houden met omgevingssystemen,
waaronder draagbare units, centrale units, armen (omvat geen
verbruiksgoederen die onder de garantie van 30 dagen vallen)
• Realweld®
• Alle las- en snij-accessoires, waaronder onderwagens, los
verkochte opties voor veldinstallatie, niet-gekoppelde opties,
verbruiksgoederen voor lassen, standaard accessoiresets,
vervangingsonderdelen en producten uit de Magnum® -reeks (omvat
geen slijtdelen en laspistolen/lastoortsen die onder de garantie van
30 of 90 dagen zijn vermeld)

•
•
•
•
•

Lincoln is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor reparaties
die buiten een LASF zijn uitgevoerd.
De aansprakelijkheid van Lincoln op basis van deze garantie is
beperkt tot de kosten voor het verhelpen van het defect in de
desbetreffende Apparatuur van Lincoln.
De garantie biedt geen dekking voor reiskosten, accommodatie of
onkostenvergoedingen.
De garantie biedt geen dekking voor onderdelen die zijn
blootgesteld aan natuurlijke slijtage (bijv. aandrijfrollen,
voeringen, wielen, contacttips, geleidebuizen of borstels).
Lincoln haar aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals onder
meer gederfde winst en bedrijfsonderbreking, die voortvloeien uit
het defect of de tijd die nodig is om het defect te verhelpen is
uitgesloten.
Deze schriftelijke garantie is de enige garantie die Lincoln voor
haar Apparatuur biedt. Deze garantie laat onverlet de aanspraken
op grond van dwingend recht die de koper onder het toepasselijk
recht mag hebben.
(1)
(2)

(3)

90 dagen
Alle Lincoln MIG, TIG, plasma- en gutstoortsen en kabelsets.

(4)
(5)

Op alle motoren en motoraccessoires rust een garantie van de desbetreffende fabrikant.
Deze vallen niet onder de dekking van de garantie van Lincoln
Lincoln Electric is niet verantwoordelijk voor slijtage van kabels en gevolgschade die
voortvloeit uit buiging en wrijving. De koper is verantwoordelijk voor routine-inspecties
van kabels op mogelijke slijtage en het verhelpen van het probleem voordat de kabel
defect raakt.
Op Air Vantage®-compressoren rust een garantie van de desbetreffende fabrikant. Deze
vallen niet onder de dekking van de garantie van Lincoln.
Op de pomp rust een garantie van slechts één jaar.
Op alle Burny Kaliburn-producten rust een garantie van Kaliburn. Deze vallen niet onder
de dekking van de garantie van Lincoln. E-mail: burnykaliburn.sales@lincolnelectric.eu

