
Serviços de Fixed Price

Uma assistência sólida utilizando o equipamento correto 
permitirá que você percorra caminhos mais longos 
com maior segurança e menos esforço. Os serviços 
de Fixed Price proporcionam o mesmo tipo de garantia 
para seu compressor – ganho de produtividade e maior 
eficiência energética.

Qualidade superior a um 
preço e escopo definido 

Os serviços de Fixed Price combinam a 
experiência dos técnicos da Atlas Copco 
à qualidade incomparável de nossas peças 
originais, resultando em confiabilidade, 
produtividade e em eficiência no 
consumo de energia. 

Personalizado de acordo com suas 
instalações, local de trabalho e o 
planejamento de produção, cada serviço 
Fixed Price tem escopo e preço definidos 
– a manutenção nunca foi tão clara e fácil 
de planejar.

VÁ MAIS LONGE COM A 
ASSISTÊNCIA CORRETA 



O olhar do especialista
Em virtude de seu extenso treinamento 
e sua experiência em campo, nossos 
técnicos sabem como ajustar as 
configurações de seu compressor 
de acordo com a finalidade de uso, 
para proporcionar o máximo em 
eficiência energética. 

Eles também são competentes ao 
identificar possíveis problemas que 
poderiam afetar a produção, propondo um 
plano de ação de manutenções abrangente 
para evitar danos posteriores.

“Os serviços de Fixed Price 
tem nos proporcionado 
controle sobre o orçamento 
para manutenções, e tem 
nos dado a garantia de que 
nosso compressor está nas 
melhores mãos.”

Obtenha o desempenho 
máximo
Cuide de seu compressor com as melhores 
peças e com a manutenção realizada 
por um especialista, sem surpresas 
financeiras. Os serviços de Fixed Price te 
levam até o topo. 

Entre em contato com o seu representante 
da Atlas Copco hoje mesmo!

PERGUNTE A SI MESMO...
O que é "fixo" nos serviços de Fixed Price?
O Fixed Price vai além de um serviço com custo fixo de peças 
e mão-de-obra. Você receberá o escopo de peças necessário para 
fazer seu equipamento funcionar nas condições ideais. O processo 
de pedido é muito mais fácil – você sabe o que está recebendo 
e o quanto está pagando por isto.

E se eu obtiver peças e manutenção de fornecedores terceiros?
Peças de genéricas não foram desenvolvidas especificamente para 
seu sistema, e os fornecedores não podem garantir de que maneira 
tais peças irão impactar o desempenho, a eficiência e a confiabilidade 
do seu equipamento. Com kits e peças de manutenção da mais 
alta qualidade, e nossos técnicos especializados, os serviços de 
Fixed Price garantem que sua atividade não seja afetada por uma 
interrupção inesperada do compressor.

Como posso fazer o orçamento de meus custos de manutenção 
com segurança?
Os serviços de Fixed Price tem um custo definido para cada 
intervenção, cujo escopo foi desenvolvido para atender diretamente 
as necessidades da sua produção. Para reduzir as paralisações 
da produção e permitir a alocação de recursos de maneira eficaz, 
a manutenção é programada com antecedência; deixando o mínimo 
de estoque necessário e reduzindo o manuseio de materiais, 
efetuando a entrega de peças apenas na hora certa.

E os aborrecimentos administrativos causados nas operações 
de manutenção?
Normalmente, as manutenções corretivas exigem que no pedido de 
compra as peças e a mão-de-obra estejam relacionadas em linhas 
diferentes, tornando o processo administrativo em um verdadeiro 
pesadelo. Isso pode ser evitado com os serviços de Fixed Price, onde 
todos os itens são consolidados em uma única linha, específica para 
sua máquina e suas condições de funcionamento; incluindo peças, óleo, 
mão de obra, deslocamentos e diversos. 

Serviços de Fixed Price

www.atlascopco.com.br
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