TISKOVÁ ZPRÁVA
Motory Vanguard ™ nastavují nové celosvětové měřítko výkonnosti
pro vzduchem chlazené benzínové motory na profesionálním trhu
Altendorf, Švýcarsko (1. července, 2010) - Briggs & Stratton Commercial Power oznamuje, že
vybrané vzduchem chlazené benzínové motory Vanguard™ vstupují na trh od 1. července 2010
s 3-letou zárukou pro běžné i profesionální použítí.
Briggs & Stratton je první výrobce malých 4-taktních

vzduchem chlazených motorů pro

profesionální použití poskytující standartně 3-letou globální záruku. “Pečlivě jsme sledovali
výkonnost našich motorů Vanguard™ při práci z pohledu záruky po několik uplynulých let a
výsledky byly vynikající. A proto důvěřujeme designu a provedení těchto motorů natolik, že se
chceme ujmout vedení a stát se prvním výrobcem malých vzduchem chlazených benzínových
motorů, který nabídne 3-letou záruku i na profesionální použití”, říká Paul Bramhall, Senior
Category Manager pro Evropu.

Nastavení globálních standardů
“V mnoha regionech světa, jako například v Africe, Indii a Rusku, jsou motory vystavovány
mnohem těžším provozním podmínkám. Z tohoto důvodu někteří výrobci motorů volí raději
snížení poskytované zárkuky na tak málo jako je 12 měsíců. My, v porovnání s tímto, natolik
důvěřujeme našemu designu a kvalitě zpracování, že jsme připraveni prodloužit naši záruku na
3 roky i na těchto náročných trzích”, prohlašuje pan Bramhall. “Toto jasně demonstruje naši
důvěru v motory Vanguard™ a vyjadřuje náš záměr stát se hlavním dodavatelem na trhu.”

Nová záruční doba na motory Vanguard™ je platná pro zařízení prodaná od 1.července 2010
dále. To znamená, že pokud výrobce originálního zařízení má tyto motory na svém skladu a tyto
motory budou teprve osazeny na konečné zařízení, vztahuje se již i na tyto motory 3-letá
záruka. Stejně tak se tato záruka vztahuje i na již hotové konečné zařízení na skladě u výrobce
nebo dealera, které ještě nebylo prodáno konečnému zákazníkovi.

Tato 3-letá záruka je platná na všech trzích ať se jedná o použití při podnikání nebo půjčovnu
zařízení. “Očekáváme, že nás časem ostatní výrobci mohou následovat, neboť toto jasně
ukazuje trhu, jaké benefity mohou očekávat od pohonu motory Vanguard™”, říká pan Bramhal.
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-dáleO Briggs & Stratton Commercial Power
Briggs & Stratton Commercial Power je vedoucí poskytovatel řešení pohonu pro profesionální
použití. Rodina motorů Vanguard™ je přední řada naší firmy a obsahuje jednoválcové motory
hrubého výkonu od 5,5 do 13 koňských sil, V-Twin horizontální a vertikální motory hrubého
výkonu od 14 do 20 koňských sil a Vanguard™ vzduchem chlazené BIG BLOCK ™ motory
hrubého výkonu od 25 do 35 koňských sil (horizontální vývod hřídele). Všechny motory Briggs &
Stratton Commercial Power jsou podporovány sítí tisíců autorizovaných profesionálních
servisních center po celém světě. Pro více informací o řadě profesionálních motorů Vanguard™
od Briggs & Stratton Commercial Power navštivte www.vanguardengines.com

###
Fotografie a elektronické kopie jsou k dispozici u pana Marko Zivaljice - Junior Product Managera
– Commercial Power pro Evropu
Kontaktní telefon: 0041 55 451 6385
Email: Zivaljic.marko@basco.com

* Záruka pro motory Vanguard instalované na domácích záložních zdrojích je pro spotřebitelské použití 2 roky. Pro komerční
použití se záruka neposkytuje.
Užitková vozidla – 2 roky záruka pro spotřebitelské použití, 2 roky záruka pro komerční použití
Vodou chlazené 3-válce – 3 letá záruka pro spotřebitelské i pro komerční použití, ve třetím roce pouze na hlavní díly

