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Stabilimenti produttivi: 
PIEVE (R.E.) - Via Cav. Del Lavoro A. Lombardini, 2 - 42100 REGGIO EMILIA 
RIETI - Via E. Greco, 8/10 - 02010 VAZIA (Rieti) 
 
Consociate: 
LOMBARDINI MARINE S.P.A. (ITALIA) - A.C.M.E. S.P.A. (ITALIA) - LOMBARDINI USA INC. (USA) - LOMBARDINI FRANCE S.A. (FRANCIA) 
LOMBARDINI MOTOREN GMBH (GERMANIA) - LOMBARDINI UK LTD (GRAN BRETAGNA) - LOMBARDINI ESPANA S.A. (SPAGNA) 

 
 

 

GARANTIE CERTIFICAAT 

 
- Voor de door Lombardini S.r.l gefabriceerde producten geldt een garantie voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van levering 

aan de eerste afnemer dan wel OEM.  
- Voor motoren gemonteerd op vaste installaties, met constante belasting en op constante en/of licht variabele snelheid binnen de vastgestelde 

limieten, geldt een garantiebepaling die een periode beslaat tot 2000 draaiuren, wanneer de bovengenoemde periode (24 maanden) niet 
verstreken is.  

- Wanneer de machine niet met een urenteller is uitgerust, wordt er 12 draaiuren per kalenderdag aangehouden.   
- Voor wat betreft de onderdelen afhankelijk van slijtage en verslechtering (inspuiting/brandstofsysteem, elektrisch systeem, koelsysteem, 

dichtingsonderdelen, niet-metalen pijpen, riemen)  geldt een garantiebepaling met een maximum limiet van 2000 werkuren, wanneer de 
bovengenoemde periode (24 maanden) niet verstreken is.  

- Voor de juiste onderhoud en vervanging van deze onderdelen is het nodig de instructies op te volgen uit de documentatie die bij iedere motor 
geleverd wordt.  

- Om te garanderen dat de motor voor garantie in aanmerking komt, dient het draaiklaar maken van de motor alleen uitgevoerd te worden door 
gekwalificeerde mensen, hierbij rekening houdend met de producttechnische kenmerken.  

- Een lijst met Lombardini S.r.l geautoriseerde dealers is weergegeven in het  “Service” boekje dat meegeleverd wordt met iedere motor, 
- Speciale toepassingen aangaande aanzienlijke modificaties aan het koeling-/smeringsysteem (bijv.: droge oliereservoir), filtersysteem, 

turbomotoren, vereisen speciaal geschreven garantieovereenkomsten.  
- Binnen deze hierboven gestelde periodes zal Lombardini S.r.l direct of via haar geautoriseerde netwerk ieder onderdeel of component gratis 

repareren en/of vervangen dat, na onderzoek door Lombardini S.r.l of door een geautoriseerde Lombardini S.r.l agent, defect bevonden 
wordt in zijn geheel, van arbeid of/en materialen.  Afhandeling van garantieclaims laat betaling van onderhavige reparatie facturen onverlet. 

- Iedere andere verantwoordelijkheid/verplichting voor welke uitgaven, schadegevallen en directe/indirecte verliezen dan ook, voortkomend uit 
het motorgebruik of van zowel gehele als gedeeltelijke onbruikbaarheid, is uitgesloten.  

- De reparatie of vervanging van een willekeurig component zal de garantieperiode niet verlengen of vernieuwen.  
 
 Lombardini S.r.l garantieverplichtingen zoals hierboven beschreven zullen ingetrokken worden wanneer:  
 
 - Lombardini S.r.l motoren niet op de juiste manier geïnstalleerd zijn waardoor de juiste functionerende parameters niet  
   gerespecteerd en/of veranderd worden.  
 - Lombardini S.r.l motoren niet gebruikt worden volgens de instructies zoals die vermeld staan in het “Use & Maintenance”      
   boekje dat met iedere motor meegeleverd wordt.  
 - Één of meerdere door Lombardini S.r.l aangehechte lakzegels verwijderd of verbroken is.  
 - Niet-originele Lombardini S.r.l onderdelen gebruikt zijn. 
 - Invoer- en inspuitingsystemen zijn beschadigd door ongeautoriseerde brandstoftypes of die met lage kwaliteit.  
 - Er een fout in het elektrische systeem optreedt dat te wijten is aan de aan dit systeem gemonteerde componenten die niet           
   geleverd of geïnstalleerd zijn door Lombardini S.r.l. 
 - Motoren gedemonteerd, gerepareerd of veranderd zijn door een niet-geautoriseerd Lombardini-agent. 
 
Na het verloop van de bovengenoemde garantieperiodes en draaiuren, zal Lombardini geen verdere garantieverantwoordelijkheid hebben, en acht de 
aan de hierboven genoemde garantieverplichtingente hebben voldaan.  
Alle garantieaanvragen die betrekking hebben op een productafwijking moeten opgestuurd worden naar een Lombardini service partner.  

 

 
Algemene serviceonderhoud opmerking 

 
 Gebruik alleen originele Lombardini S.r.l onderdelen, het niet gebruiken van originele delen beïnvloeden de levensduur en prestaties nadelig. 
 Alle opgave wordt gedaan in metrische maten, maatvoering is in millimeters (mm), torsie is in Newton-meters (Nm), gewicht is in kilogram (Kg)  

het volume is in liters (Ltr) of kubieke centimeters (cc) en de druk is in barometrische eenheden (bar) 
 

 Cilinder nummer 1: is de cilinder aan de vliegwielzijde. 

 Draairichting is anti clockwise: d.w.z. linksom gezien vanaf de vliegwielzijde van de motor. 
 
 
 


