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MelQ is een productlijn van Q Plus B.V.  ●  www.melq.eu

We hebben vertrouwen in onze MelQ-pneumatiek. Daarom geven we u 5 jaar garantie op onze 
MelQ-pneumatiek gebruikt in (melk)stallen. 

Ten opzichte van melkrobots is het aantal bewegingen relatief gering, dus slijtage zal nooit het eigenlijke probleem 
vormen. Wij garanderen dat u geen technische problemen meer heeft met uw pneumatiek als u de hele (melk)stal 
voorziet van MelQ-pneumatiek: de adsorptiedroger, de lagetemperatuurventielen, de cilinders en de toebehoren. 
Voorwaarde is dat u deze laat installeren en onderhouden door een erkende dealer. 

Als er een ventiel weigert of als er een cilinder lekt, dan krijgt u de eerste 3 jaar na ingebruikname een gratis vervanging van ons. 
We zullen beoordelen waarom de (retour gestuurde) producten falen om de problemen in de toekomst uit te sluiten. 

In het 4e jaar na ingebruikname beoordelen we de falende producten op vervuiling en/of slijtage en vervangen we deze tegen een 
vergoeding van 30% van de dan geldende brutoverkoopprijs. In het 5e jaar na ingebruikname beoordelen we de falende producten op 
vervuiling en/of slijtage en vervangen we deze tegen een vergoeding van 50% van de dan geldende brutoverkoopprijs. 
Kosten gemaakt door uw dealer vallen buiten de garantieregeling. Voor uitgebreide informatie over de voorwaarden ga naar de 
website: www.melq.eu 
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Totaaloplossing met persluchtdroging en verbeterde componenten.
 
Gegarandeerde schone en droge perslucht.

Gegarandeerde standtijd. Geen vervelende verrassingen meer.

Deskundig advies en ondersteuning.
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Garantievoorwaarden
• De garantie voorwaarden zijn van toepassing op melkstallen, melkrobots vallen onder een andere garantieregeling.
• MelQ Adsorbtiedroger, MelQ persluchtketels, MelQ persluchtconditionering, MelQ ventielen en MelQ cilinders worden samen 

gebruikt en geïnstalleerd door een erkend MelQ installateur / dealer.
• De installateur / dealer verricht op de gevraagde intervallen het gewenste onderhoud.
• Leiding tussen de pneumatiek en persluchtleidingen zijn van een deugdelijk, niet corroderend verhaal.
• Er mag geen vocht en of vuil zijn achtergebleven in een deel van een eventueel eerder gebruikte installatie
• De stalconstructie, of bevestiging/montage van de MelQ cilinders mag geen belemmering vormen voor het spanningsvrij bewe-

gen ervan. Statisch over-bepaalde constructies (drie of meer vaste bevestigingspunten) kunnen een reden voor garantie uitsluiting 
zijn.

• Bij het reinigen van de stal moeten de cilinderstangen IN de cilinder verblijven.
• De garantie heeft betrekking op functioneel gebruik. De MelQ producten hebben geen garantie dat ze er “als nieuw” uit blijven 

zien.
• De garantie is nooit van toepassing op zwaar beschadigde of gedemonteerde producten.
• In geval van een garantie aanvraag krijgt Q Plus BV altijd toegang tot de melkstal om de oorzaak van falen te kunnen achterhalen, 

en om technisch advies uit te brengen hoe problemen zijn te voorkomen
• Garantie aanvragen moeten volgens de bij Q Plus gangbare wijze worden ingediend en vooraf worden voorzien van de gevraagde 

informatie, waaronder het type nummer van de adsorbtiedroger.
• Als een ventiel weigert of een cilinder lekt krijgt u de eerste drie jaar na ingebruikname een gratis vervanging of hersteld product 

van ons indien er geen aantoonbare andere reden is voor het falen zoals beschadiging of toepassing in een slechte constructie.
• In het 4e jaar na factuurdatum beoordelen we de falende producten op vervuiling en of slijtage en vervangen we deze tegen een 

vergoeding van 60% van de dan geldende bruto verkoopprijs.
• In het 5e jaar na ingebruikname beoordelen we de falende producten op vervuiling en of slijtage en vervangen we deze tegen een 

vergoeding van 35% van de dan geldende bruto verkoopprijs.
• Kosten gemaakt door uw dealer vallen buiten de garantie regeling.
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