
Service till fast pris

Med gedigen support av rätt typ av utrustning kan du 
klättra högre, lättare och säkrare. Med service till fast pris 
får du samma trygghet för tryckluftsutrustningen – högre 
produktivitet och optimal energieffektivitet.

Toppkvalitet till fast pris  

Med service till fast pris får du kunnandet 
hos våra utbildade Atlas Copco-tekniker 
och våra originaldelars ojämförliga 
kvalitet. Det ger optimal drifttid, 
energiförbrukning och tillförlitlighet. 

Service till fast pris utformas efter din 
utrustning, driftsmiljö och produktionsplan 
och har tydlig omfattning och kostnad. Det 
gör att du kan planera underhållet enklare 
än någonsin.

KLÄTTRA HÖGRE MED  
RÄTT SUPPORT 



Expertens blick

Våra tekniker har omfattande utbildning 
och praktisk erfarenhet och vet hur de ska 
justera kompressorns inställningar efter 
hur den används för att uppnå maximal 
energieffektivitet. 

De är också skickliga på att upptäcka 
potentiella problem som skulle kunna 
komma att påverka produktionen, och 
föreslår en åtgärdsplan utöver underhållet 
för att undvika påföljande skador.

”Med service till fast pris 
har vi fått kontroll över 
underhållsbudgeten och 
vissheten att kompressorns 
skötsel är i trygga händer.”

Få topprestanda

Ge er tryckluftsutrustning de bästa 
reservdelarna och expertunderhåll utan 
ekonomiska överraskningar. Med service 
till fast pris tar du dig hela vägen upp. 

Kontakta din Atlas Copco-representant 
idag!

FRÅGA DIG SJÄLV…
Vad är det som är så "fast" med service till fast pris?
Med service till fast pris får du mer än fasta kostnader för arbete och 
reservdelar. Du får allt som krävs för optimal drift av utrustningen. 
Beställningsprocessen förenklas betydligt – du vet vad du får och hur 
mycket du betalar för det.

Vad händer om jag köper in reservdelar och service från 
en tredjepartsleverantör?
Generiska delar är inte konstruerade att passa just ditt system 
och leverantörerna kan inte garantera hur sådana delar påverkar 
utrustningens prestanda, effektivitet och tillförlitlighet. Med service 
till fast pris, med servicepaket och reservdelar av högsta kvalitet och 
våra specialiserade tekniker, säkerställer du att din verksamhet inte 
behöver påverkas av oväntade driftstopp.

Hur planerar jag in underhållskostnaderna med säkerhet?
Med service till fast pris vet du kostnaden för varje underhållsingrepp 
vars syfte är utformat efter dina specifika produktionsbehov. Underhåll 
planeras in i förväg så att du kan minimera produktionsstoppen och 
fördela resurser effektivt. Dessutom kan du minimera lager och 
administration i och med att delarna levereras precis när de behövs.

Hur blir det med all administration kring underhållen?
Med service till fast pris krävs endast en inköpsorder för att täcka alla 
nödvändiga reservdelar, olja, resa och arbete. 

Service till fast pris

www.atlascopco.com
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