
Geavanceerde apparatuur zal alleen maximaal presteren 
met de juiste onderdelen op de juiste plaats. Voor een 
compressor of vacuümpomp houdt dat in dat bij het 
uitvoeren van onderhoud de originele onderdelen van 
Atlas Copco worden gebruikt.

Originele onderdelen

Zorgen dat het werkt

Wanneer een klant een compressor of 
vacuümpomp van Atlas Copco aanschaft, 
heeft hij zeer specifieke verwachtingen 
omtrent opbrengst, energiezuinigheid, 
luchtkwaliteit enz. 

Om na een onderhoudsbeurt aan deze 
specificaties te blijven voldoen, is het van 
vitaal belang om onderdelen te gebruiken 
die voor de originele apparatuur zijn 
ontworpen. Enkel originele onderdelen 
houden de eigenschappen van de 
apparatuur volledig in stand en staan 
garant voor de prestaties.

ONDERDELEN VOOR 
HOGE PRESTATIES



Ontworpen om te presteren.
Duurzame constructie.

Het ontwerp en de fabricage van onze 
originele onderdelen is onderworpen 
aan een stringent systeem van 
kwaliteitsborging, dat er voor zorgt dat 
ieder afzonderlijk onderdeel aan alle 
specificaties voldoet. De kwaliteit van 
de originele onderdelen laat zich direct 
vertalen in een hoge beschikbaarheid en 
maximale efficiëntie van de apparatuur en 
in een luchttoevoer van hoge kwaliteit. 

"Wij gaan onze productie 
niet in gevaar brengen met 
universele onderdelen. 
Onze compressor moet 
gelijkmatig en efficiënt 
blijven draaien."

Ga voor Origineel

Blijf het meeste uit uw waardevolle 
apparatuur halen. Kies uitsluitend 
originele onderdelen, omdat niets anders 
u dezelfde winst oplevert.

Neem vandaag nog contact op met uw 
Atlas Copco-vertegenwoordiger!

STEL UZELF DE  
VOLGENDE VRAGEN…
Wat zijn de mogelijke gevaren van niet-originele onderdelen?
Alternatieve onderdelen zijn vaak gemaakt om op meerdere 
soorten machines te passen door concessies te doen aan hun 
specificaties. Een onderdeel dat overal op past, kan echter een 
hoge drukval veroorzaken, het energiegebruik verhogen of tot 
systeemuitval leiden. Erger nog, een niet-origineel onderdeel kan 
andere onderdelen beschadigen met nog grotere nadelen voor uw 
productieproces. Een universeel smeermiddel kan bijvoorbeeld 
corrosie van de afdichting en lekkages veroorzaken, de opbrengst 
van de compressor verlagen en het energieverbruik verhogen.

Hoe belangrijk is risicomanagement voor mijn organisatie?
Aangezien niet-originele onderdelen niet op maat zijn gemaakt 
voor apparatuur van Atlas Copco, kunnen zij afbreuk doen aan de 
betrouwbaarheid van uw compressoren of vacuümpompen, met een 
grotere kans op storingen en productieverlies met alle bijkomende 
kosten. Waar de fabrikanten van universele onderdelen slechts 
verantwoordelijkheid nemen voor hun specifieke producten, worden 
de onderdelen van Atlas Copco geleverd met garanties voor de 
gehele machine.

Kan ik het aankoopproces eenvoudiger maken?
Als u alternatieve onderdelen inkoopt, houdt dat in dat u met 
meerdere leveranciers over prijzen, doorlooptijden en aflevering 
moet onderhandelen. Als Original Equipment Manufacturer biedt 
Atlas Copco het volledige assortiment aan originele onderdelen 
dat u nodig hebt voor het onderhoud aan uw apparatuur. Eén enkel 
aanspreekpunt houdt in dat u minder hoeft te administreren en meer 
tijd hebt om u op uw kerntaken te concentreren.

Originele onderdelen

www.atlascopco.com

Compressor-
opbrengst

Drukval
25 mbar / 0,35 psi -2%

Energiegebruik
Drukval
1 mbar / 14,5 psi +7%

Luchtfilter

Lucht-/olieafscheider
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