
Bara för att du använder elektricitet måste du inte investera 
i ett eget kraftverk. Allt du behöver är ett kontrakt med en 
pålitlig leverantör.
Varför inte göra på liknande sätt och lämna tryckluftsutrustningen i 
Atlas Copcos händer? Med AIRPlan får du den tryckluft du behöver 
och betalar efter vad du konsumerat. Kort sagt: Maskin som tjänst!

AIRPlan

BETALA FÖR VAD 
DU ANVÄNDER

Allt ingår i planen

AIRPlan är ett heltäckande kontrakt 
för tryckluftsförsörjning. Du får helt 
enkelt den luft du behöver medan 
tryckluftsutrustningen installeras, 
underhålls och uppdateras av Atlas Copco 
under kontraktstiden. Detta innefattar 
kompressorer, torkar, filter, centrala 
styrenheter, övervakningssystem och till 
och med rören i luftnätet. 



Minska dina risker

AIRPlan är vår mest flexibla och riskfria 
lösning som levererar ett jämnt flöde av 
kvalitetstryckluft som är perfekt anpassad 
till dina produktionsbehov. Vi säkerställer 
optimal tillförlitlighet och håller samtidigt 
energikostnaden nere genom sakkunnigt 
val av utrustning, professionell service och 
uppdateringar med den senaste tekniken.

”Att betala för 
tryckluftsanvändning är 
en bekväm lösning som 
ger mig flexibiliteten 
att anpassa mig efter 
ändrade behov.”

Få maximal flexibilitet

Från och med nu kan du låta Atlas Copco 
köpa och underhålla utrustningen. Betala 
bara för den tryckluft du behöver. Tala 
med din Atlas Copco-försäljare och ta reda 
på allt om villkoren i flexibla kontrakt.

INGEN 
INVESTERING 

RISKTÄCKNING ENERGIEFFEKTIVITET MAXIMAL 
DRIFTTID

FRÅGA DIG SJÄLV…
Vad är skillnaden mot att äga mina egna kompressorer?
Inköp av en tryckluftsinstallation har stor inverkan på dina 
kapitalkostnader. Utöver investeringskostnaden blir det många 
andra kostnader att tänka på: administrations- och kapitalkostnader, 
transport och installation m.m. 
Med AIRPlan behöver du inte köpa några tillgångar. Alla 
tryckluftsutgifter är en del av dina driftskostnader. 
Och... om du frigör pengar för andra investeringar kan nya 
affärsmöjligheter skapas. 

Vad händer om mina tryckluftsbehov förändras?
Stora förändringar i din produktionsprocess, som upp- eller 
nedskalning, nya investeringar, metoder eller tekniker, kan betyda 
att den tryckluftsinstallation du investerat i inte längre passar perfekt 
för dina behov. 
AIRPlan erbjuder dig den unika flexibiliteten att snabbt få 
utrustningen anpassad till de nya behoven. Det här görs utan att 
investeringar eller långdragna godkännandeprocesser behövs, vilket 
ökar effektiviteten och sparar tid och pengar.

Vilka besparingar uppnår jag?
Med AIRPlan slipper du investeringskostnader för utrustningen. 
Kostnaderna i AIRPlan är förutsägbara och transparenta och består 
av en fast avgift plus en variabel avgift baserad på kompressorernas 
faktiska drifttimmar. AIRPlan hjälper dig att reducera stilleståndstiden 
och energikostnaderna.

Hur kan jag undvika oväntade kostnader?
Om ett maskinhaveri inträffar eller en brådskande reparation behövs kan 
de oförutsedda kostnaderna hota att spränga din budget.
AIRPlan är vårt åtagande att förse dig med pålitlig tryckluft av hög 
kvalitet med minimal stilleståndstid. Kombinationen av fullständig 
support, systemövervakning, proaktiva reparationer och nödassistans 
säkerställer oavbruten tillförlitlighet och maximal drifttid.

AIRPlan

www.atlascopco.com
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