Service tegen een vaste prijs

KLIM HOGER MET DE
JUISTE ONDERSTEUNING
Een sterke ondersteuning met gebruik van de juiste
apparatuur stelt u in staat met minder inspanning en meer
zekerheid hoger te klimmen. Service tegen een vaste prijs
geeft u dezelfde soort zekerheid voor uw compressor – meer
productiviteit en optimaal energierendement.

Topkwaliteit voor een
vaste prijs
De diensten met een vaste prijs
combineren de expertise van onze in de
fabriek getrainde Atlas Copco-monteurs
met de ongeëvenaarde kwaliteit van onze
originele onderdelen, wat resulteert in
een optimaal beschikbare machinetijd,
energiezuinigheid en betrouwbaarheid.
Elke dienst met een vaste prijs
is afgestemd op uw installatie,
omstandigheden op uw locatie en uw
productieplanning. Onderhoud was
daarom nog nooit zo duidelijk en
gemakkelijk in te plannen.

Service tegen een vaste prijs

Het oog van de expert
Onze monteurs zijn uitgebreid
getraind en beschikken over een ruime
praktijkervaring, en weten daarom hoe
zij uw compressor moeten afstemmen
op uw toepassing om een maximaal
energierendement te bereiken.

BESCHIKBARE
MACHINETIJD

MINDER
ADMINISTRATIE

STEL UZELF DE
VOLGENDE VRAGEN…
Wat is er ‘vast’ aan diensten tegen een vaste prijs?
Service tegen een vaste prijs gaan verder dan vaste prijzen
voor arbeid en onderdelen. U krijgt het volledige spectrum dat
u nodig hebt om uw apparatuur in optimale staat te houden.
Het bestelproces is veel gemakkelijker – u weet wat u krijgt en
hoeveel u ervoor betaalt.
Wat als ik onderdelen en diensten betrek van een
andere leverancier?
Standaardonderdelen zijn niet ontworpen voor uw systeem en
uw leveranciers kunnen niet garanderen hoe deze onderdelen uw
prestatie, efficiency en betrouwbaarheid beïnvloeden. Service tegen
een vaste prijs kenmerken zich door de inzet van servicepakketten
en onderdelen van de hoogste kwaliteit en gespecialiseerde
monteurs. Zo komt uw compressor niet onverwacht stil te liggen.
Hoe kan ik met zekerheid mijn onderhoudskosten begroten?
Service tegen een vaste prijs betekent: duidelijke prijzen voor
elke onderhoudsactiviteit, waarvan het doel is afgestemd op uw
specifieke productiebehoefte. Onderhoud wordt ruim op tijd gepland
om uitval van uw productie te beperken en u in staat te stellen
hulpbronnen effectief aan te wenden. En onderdelen worden ‘just in
time’ geleverd om uw voorraad en handling minimaal te houden.
En de administratieve last van onderhoud?
Ad-hoc-onderhoud vereist gewoonlijk een inkooporder met afzonderlijke
lijnitems voor arbeid en alle benodigde onderdelen, wat al snel uitdraait
op een administratieve nachtmerrie. Dit kan worden voorkomen met
service tegen een vaste prijs. Alle items worden geconsolideerd in
één afzonderlijke bestelling die specifiek is afgestemd op uw machine
en draaiuren. Inbegrepen zijn: onderdelen, olie, arbeid, reiskosten en
overige zaken.

www.atlascopco.com

"Service tegen een vaste
prijs hebben ons de
controle gegeven over de
onderhoudsbegroting, en
de geruststelling dat onze
compressor in de beste
handen is."

Zorg voor een topprestatie
Zorg voor uw compressor met de beste
onderdelen en deskundig onderhoud
zonder financiële verrassingen. Service
tegen een vaste prijs brengen u helemaal
tot aan de top.
Neem vandaag nog contact op met uw
Atlas Copco-vertegenwoordiger!
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ENERGIERENDEMENT

Zij beschikken ook over de
deskundigheid om te anticiperen op
mogelijke problemen die uiteindelijk
nadelig kunnen uitpakken voor uw
productie. In dergelijke gevallen zullen
zij als aanvulling op het onderhoud een
actieplan voorstellen om gevolgschade
te voorkomen.

