
Het feit dat u elektriciteit gebruikt, betekent niet dat u een 
eigen energiecentrale hoeft te kopen. Het enige wat u nodig 
hebt, is een contract met een betrouwbare leverancier.
Waarom zou u niet hetzelfde doen met perslucht, door de 
persluchtapparatuur te laten verzorgen door Atlas Copco? 
Met AIRPlan krijgt u de perslucht die u nodig hebt en betaalt 
u op basis van verbruik. Kortom: machine als service!

AIRPlan

BETALEN OP BASIS VAN VERBRUIK

Allemaal onderdeel van 
het plan

AIRPlan is een all-inclusive-contract 
voor de levering van perslucht. U 
krijgt de perslucht die u nodig hebt, 
terwijl Atlas Copco zorgt voor het 
installeren, onderhouden en updaten 
van de persluchtapparatuur gedurende 
de looptijd van het contract. Dit omvat: 
compressoren, drogers, filters, centrale 
besturing, bewakingssystemen en zelfs 
de persluchtleidingen. 



Verlaag uw risico

AIRPlan is onze meest flexibele en 
risicoloze oplossing voor een constante 
hoogwaardige persluchttoevoer, perfect 
afgestemd op uw productiebehoeften. Wij 
garanderen optimale betrouwbaarheid en 
houden uw energierekening laag, door 
onze deskundige keuze van apparatuur, 
professionele service en updates met de 
nieuwste technologie.

"Betalen op basis van 
persluchtverbruik is een 
handige oplossing die 
mij de flexibiliteit geeft 
van aanpassing aan 
veranderende behoeften."

Profiteer van 
maximale flexibiliteit

Laat het investeren en onderhouden van 
machines voortaan over aan Atlas Copco. 
Betaal alleen voor de perslucht 
die u nodig hebt. Neem voor meer 
informatie over de voorwaarden voor 
een flexibel contract contact op met uw 
Atlas Copco-vertegenwoordiger.

GEEN 
INVESTERING 

RISICODEKKING ENERGIE-
EFFICIËNTIE

MAXIMAAL 
BESCHIKBARE MACHINETIJD

STEL UZELF DE 
VOLGENDE VRAGEN…
Wat is het verschil met het bezitten van eigen compressoren?
De aankoop van een persluchtinstallatie is een grote kapitaaluitgave. 
Buiten de investeringskosten komen er veel andere kosten bij kijken: 
administratie- en kapitaalkosten, transport- en installatiekosten, enz. 
Met AIRPlan hoeft u geen kapitaalgoederen te kopen. 
Alle persluchtkosten zijn inbegrepen in uw bedrijfskosten. 
Zo houdt u geld beschikbaar voor andere investeringen, 
waardoor u nieuwe zakelijke kansen kunt grijpen. 

Wat als mijn persluchtbehoefte verandert?
Door grote veranderingen in uw productieproces, zoals op- of afschalen, 
nieuwe investeringen, methoden of technologieën, kan het gebeuren dat de 
persluchtinstallatie waarin u hebt geïnvesteerd, niet meer aansluit bij uw behoeften. 
AIRPlan biedt u de unieke flexibiliteit van het snel laten aanpassen van uw 
apparatuur aan de nieuwe vereisten. Dit gebeurt wederom zonder investeringen 
of langdurige goedkeuringsprocedures, waardoor de efficiëntie wordt vergroot 
en u tijd en geld bespaart.

Wat zijn mijn besparingen?
Met AIRPlan hebt u geen investeringskosten voor de machines. De kosten 
van AIRPlan zijn voorspelbaar en transparant, en bestaan uit een vaste 
vergoeding plus variabele kosten op basis van de werkelijke bedrijfsuren 
van de compressoren. Doordat periodiek onderhoud en regelmatige 
upgrades zijn inbegrepen bij AIRPlan, worden uitval en energiekosten beperkt.

Hoe kan ik onverwachte kosten voorkomen?
Als er een storing optreedt of een urgente reparatie nodig is, kunnen 
deze onvoorziene kosten ernstige gevolgen hebben voor uw begroting.
Met AIRPlan leveren wij hoogwaardige en betrouwbare perslucht met minimale 
uitval. De combinatie van complete ondersteuning, systeembewaking, proactieve 
reparaties en hulp bij noodgevallen garandeert een blijvende betrouwbaarheid en 
maximale inzetbaarheid.

AIRPlan

www.atlascopco.com
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