
Autoryzowany Partner Serwisowy 
Danfoss Drives

Oferta DrivePro® Life Cycle

Stay calm. You’re covered.
Program DrivePro® to oferta serwisowa, dzięki
której masz zawsze najlepsze rozwiązanie



Oferta DrivePro® Life Cycle

Uzyskaj jak najwięcej z Twojego systemu  
napędowego w czasie całego cyklu eksploatacji. 
Dzięki ofercie DrivePro® dla przetwornic  
częstotliwości Danfoss AC drives otrzymasz  
usługi, które wykraczają poza zwykłe rozwiązywanie 
problemów, konserwację, naprawy i wymiany.  
Będziesz mógł  proaktywnie wpływać i poprawiać 
produktywność, wydajność i niezawodność. 

Kompleksowa oferta Danfoss Drives dotyczy całego 
okresu eksploatacji przetwornic częstotliwości. 

Oferta DrivePro® jest tworzona przez ekspertów. 
Dostosowana do Twoich wymagań, zawsze  
i wszędzie gdzie jej potrzebujesz. 

Korzyści z programu DrivePro® dla Twojej firmy:

Wartość dodana: Oferta DrivePro® stanowi 
wartość dodaną do procesów technologicznych 
i działalności produkcyjnej, dzięki której zyskujesz 
efektywność, przewidywalność i spokój. 

Wsparcie  
przedsprzedażowe 

 Szkolenia

Stay calm. You’re covered.

DrivePro® Retrofit

DrivePro® Exchange

DrivePro® Spare Parts

DrivePro® Extended Warranty

DrivePro® Site Assessment

Oferta 
DrivePro®

DrivePro® Life Cycle

2 Danfoss Drives · Wrzosel



Wiedza: Eksperci DrivePro® rozumieją specjalne 
potrzeby i wymagania Twoich aplikacji  
z przetwornicami częstotliwości. Mają duże 
doświadczenie branżowe i biznesowe. 

Zawsze w czołówce: DrivePro® gwarantuje 
dostęp do wszystkich najnowszych innowacji 
dzięki zaplanowanym programom modernizacji 
lub wymiany podzespołów. Ponieważ rozumiemy 
Twoje potrzeby, jesteśmy pewni, że dobrze  
Ci doradzimy.

Oferujemy także dostęp do szkoleń i wiedzy 
aplikacyjnej oraz pomoc w planowaniu  
i wdrażaniu programów poprawy niezawodności. 
Nasi eksperci są do Twoich usług.

Stay calm. You’re covered.

Oferta  
DrivePro® 

Większa wydajność

Większa niezawodność

Bezpieczny budżet

DrivePro® Remote Expert Support

DrivePro® Remote Monitoring

DrivePro® Preventive Maintenance

DrivePro® Start-up

DrivePro® Life Cycle

DrivePro® Remote 
Expert Support
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Stay calm. You’re covered.
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Dzięki ofercie DrivePro® Life Cycle 
jesteś chroniony
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DrivePro® Site Assessment
Zarządzanie niezawodnością 
zainstalowanych przetwornic 
częstotliwości

Zoptymalizuj swoją strategię konserwacji 
dzięki audytowi obejmującemu całą 
lokalizację i ocenie ryzyka wszystkich 
napędów AC. wspólnie dostosujemy 
rozwiązanie serwisowe.

DrivePro® Start-up 
Precyzyjne dostosowanie przetwornicy 
zapewniające optymalną wydajność
Krótszy czas instalacji i uruchomienia oraz 
niższe koszty. Zoptymalizuj bezpieczeństwo 
przetwornic, dostępność i wydajność już 
podczas uruchamiania, dzięki pomocy 
ekspertów z zakresu automatyki i techniki 
napędowej. 

DrivePro® Preventive 
Maintenance 
Działania zapobiegawcze
Przedstawiamy plan i budżet konserwacji na 
podstawie audytu instalacji. Nasi eksperci 
wykonają zadania konserwacyjne zgodnie  z 
wspólnie określonym planem.

DrivePro® Remote Expert Support 
Możesz na nas polegać na każdym etapie
DrivePro® Remote Expert Support zapewnia 
szybkie rozwiązanie problemów na miejscu 
dzięki dostępowi do precyzyjnych informacji 
we właściwym momencie. Nasi eksperci 
korzystają z zabezpieczonego połączenia do 
zdalnej analizy problemów, ograniczając 
czas i koszty związane z wizytami 
serwisowymi.

DrivePro® Remote Monitoring 
Szybkie rozwiązywanie problemów 
DrivePro® Remote Monitoring to system 
umożliwiający monitorowanie informacji 
online w czasie rzeczywistym.  
Gromadzi i analizuje wszystkie istotne dane, 
aby można było rozwiązać problemy zanim 
będą one miały wpływ na procesy 
produkcyjne.

DrivePro® Retrofit 
Minimalizacja oddziaływania 
i maksymalizacja korzyści
Zarządzanie końcem cyklu eksploatacyjnego 
produktu z profesjonalną pomocą podczas 
wymiany starszych przetwornic. 
DrivePro® Retrofit zapewnia optymalny czas 
pracy i zdolności produkcyjne w trakcie 
procesu wymiany. 

DrivePro® Spare Parts 
Planowanie z wyprzedzeniem dzięki 
pakietom części zamiennych
W krytycznych sytuacjach nie ma czasu 
na przestoje.  Dzięki DrivePro® Spare Parts 
zawsze masz dostęp do dedykowanych 
pakietów części zamiennych, pozwalających 
utrzymać wysoką sprawność przetwornic 
i optymalną wydajność systemu.

DrivePro® Extended Warranty 
Spokój ducha na długo
Uzyskaj najkorzystniejszą w branży  
wydłużoną gwarancję, zapewniającą spokój, 
mocne uzasadnienie biznesowe i stabilny 
oraz wiarygodny budżet. Znasz roczny koszt 
utrzymania przetwornic z wyprzedzeniem 
nawet do sześciu lat. 

DrivePro® Exchange 
Szybka i korzystna finansowo 
alternatywa dla naprawy
Pilna dostawa urządzenia na wymianę 
zapewnia najszybszą i najoszczędniejszą 
alternatywę dla naprawy, w sytuacjach gdy 
czas ma krytyczne znaczenie. Wydłużasz czas 
pracy dzięki szybkiemu i prawidłowemu 
doborowi zamiennika dla uszkodzonej 
przetwornicy.

Aby dowiedzieć się, które produkty są dostępne w Twoim regionie, skontaktuj  
się z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss Drives lub odwiedź naszą stronę 
http://www.danfoss.pl/contact/#/

DrivePro® Spare Parts

DrivePro® Exchange

Warranty

DrivePro® Start-up

DrivePro® Preventive
Maintenance

Expert Support

Monitoring

http://www.danfoss.pl/contact/#/


6 Danfoss Drives · Wrzosel



Po prostu większe wsparcie aplikacyjne

Danfoss Drives oferuje dodatkowe wsparcie umożliwiające jak  
najlepsze wykorzystanie i optymalizację aplikacji. Umożliwia dostęp 
do specjalistycznych szkoleń i wiedzy eksperckiej zapewniających 
bezpośrednią korzyść dla Twojej działalności.

Szkolenie 
Istnieje wiele programów 
szkoleniowych pozwalających 
uzupełnić wiedzę oraz poprawić 
swoje umiejętności, co pozwala 
na maksymalne wykorzystanie 
posiadanych przetwornic oraz całego 
ich potencjału. Ponadto zachęcamy  
do odświeżania swojej wiedzy  
o trendach, metodach i dostępnych
rozwiązaniach, które otwierają nowe
możliwości w obszarach polepszenia
energooszczędności, zwiększania
wydajności bądź zmniejszania czasu
i liczby przestojów.

Państwa pracownicy każdego szczebla 
z pewnością skorzystają z uczestnictwa 
w naszych programach szkoleniowych 
obejmujących szeroką gamę zagadnień. 

Dowiedzą się więcej o produktach, 
usługach, technologiach inżynierii 
przemysłowej, narzędziach oraz 
aplikacjach zarówno dla marki  
VACON®, jak i VLT®.

�� Odwiedź nas na
https://www.danfoss.com/en/
service-and-support/learning/

Projektowanie aplikacji  
i doskonałe rozwiązania 
inżynieryjne
Korzystaj z bogactwa eksperckiej 
wiedzy aplikacyjnej specjalistów 
Danfoss Drives. 

Na etapie przedsprzedażowym eksperci 
gotowi są pomóc Ci w przygotowaniu 

rozwiązania inżynieryjnego dla bardzo 
specjalistycznych i wymagających 
instalacji bez względu na miejsce,  
w którym się znajdujesz.

Otrzymujesz dostęp do: 
�� specjalistycznych rozwiązań

inżynieryjnych dostosowanych
do aplikacji,
�� opracowywanych nowych

rozwiązań,
�� testów i dokumentacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Skontaktuj się z lokalnym punktem 
sprzedaży.
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Śledź nas i dowiedz się więcej na temat przetwornic częstotliwości

Stay calm. You’re covered.
Aplikacja DrivePro® zapewnia szybki dostęp do 
oferty DrivePro®, pozwalając poprawić wydajność, 
efektywność oraz czas sprawności systemów.  
Znajdź najbliższego partnera serwisowego,  
złóż zlecenie serwisowe i zarejestruj swoje  
przetwornice częstotliwości. Możesz także wyszukać 
informacje o produkcie, dane techniczne i instrukcje 
do konkretnej przetwornicy. 

Szybko, prosto i niezawodnie. 
Masz wszystko pod kontrolą.

http://drives.danfoss.com/downloads/#/
https://www.facebook.com/danfossdrives/
http://drives.danfoss.com/industries/#/
https://www.linkedin.com/company/danfossdrives
http://www.focusondrives.com/
https://twitter.com/DanfossDrives
https://www.youtube.com/user/danfossvltdrives
https://itunes.apple.com/dk/app/drivepro-app/id1204800963?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danfoss.drivepro
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