
Não é porque você consome energia elétrica que você precisa 
investir em sua própria usina de energia. Basta contratar um 
fornecedor de confiança.
Da mesma forma, por que não deixar o equipamento de ar 
comprimido nas mãos da Atlas Copco? Com o AIRPlan, você 
recebe a quantidade de ar comprimido de que precisa, pagando 
apenas pelo que consumir. Ou seja: máquina como serviço!

AIRPlan

PAGUE PELO QUE USAR

Tudo parte do plano

O AIRPlan é um contrato completo 
para o fornecimento de ar comprimido. 
Você simplesmente recebe o ar 
comprimido de que precisa, enquanto a 
instalação, a manutenção e a atualização 
do equipamento ficam por conta da 
Atlas Copco pelo prazo de vigência do 
contrato, o que inclui compressores, 
secadores, filtros, controladores centrais, 
sistemas de monitoramento e até mesmo 
o encanamento da rede de ar. 



Reduza seus riscos

O AIRPlan é nossa solução flexível 
e sem riscos para fornecer um fluxo 
contínuo de ar comprimido de 
qualidade, perfeitamente adaptado 
às suas necessidades de produção. 
Nós garantimos a confiabilidade 
ideal, sem elevar seus gastos com 
energia, por meio de nossa oferta 
especializada de equipamentos, serviços 
profissionais e atualizações para as mais 
recentes tecnologias.

"Pagar pelo uso de ar 
comprimido é uma solução 
conveniente, que me 
oferece a flexibilidade de 
adaptação às mudanças 
das minhas necessidades".

Aproveite o máximo 
de flexibilidade

De agora em diante, deixe que a 
Atlas Copco realize a compra e a 
manutenção de seu equipamento. Você 
paga somente pelo ar comprimido que 
utilizar. Conheça todas as condições 
flexíveis de contrato consultando seu 
representante Atlas Copco.

NENHUM 
INVESTIMENTO 

COBERTURA 
DE RISCOS

EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

PRODUTIVIDADE 
MÁXIMA

PERGUNTE A SI MESMO...
Qual é a diferença em relação a ter meus próprios compressores?
A compra de uma instalação de ar comprimido causa um grande 
impacto em seus gastos de capital. Além do custo de investimento, 
há muitos outros gastos a serem considerados, como custos de capital, 
administração, transporte, instalação etc. 
Com o AIRPlan, você não precisa comprar nenhum ativo. Todas as 
despesas com ar comprimido fazem parte de seus custos operacionais. 
Ao liberar recursos financeiros para outros investimentos, você pode 
aproveitar novas oportunidades de negócios. 

E se houver mudança nas minhas necessidades de ar comprimido?
Grandes mudanças em seu processo de produção, como aumentos 
e reduções ou novos investimentos, métodos ou tecnologias, podem 
significar que as instalações de ar comprimido nas quais você investiu 
não sejam mais adequadas às suas necessidades. 
O AIRPlan oferece a você a flexibilidade exclusiva de ter seu equipamento 
rapidamente ajustado às suas novas demandas, e isso é feito sem a 
necessidade de investimentos ou processos demorados de aprovação, 
aumentando, assim, a eficiência e economizando tempo e dinheiro.

Quais economias posso conseguir?
Com o AIRPlan, não há custos de investimento no equipamento. Os custos 
do AIRPlan são previsíveis e transparentes, consistindo de um valor fixo, 
mais um valor variável cobrado com base nas horas de funcionamento real 
dos compressores. A manutenção e as atualizações regulares inclusas no AIR 
Plan ajudarão você a reduzir o tempo de inatividade e os custos com energia.

Como posso evitar custos inesperados?
Em caso de interrupção ou um reparo urgente, esses custos 
inesperados podem causar um grande impacto no seu orçamento.
O AIRPlan representa nosso compromisso de oferecer ar comprimido confiável 
e de alta qualidade, com o mínimo de tempo de inatividade. A combinação de 
suporte completo, monitoramento do sistema, reparos proativos e assistência 
emergencial garante confiabilidade prolongada e o máximo de tempo de atividade.

AIRPlan

www.atlascopco.com.br
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