
Topprestandan hos sofistikerad utrustning visar sig bara 
när alla de rätta komponenterna är på rätt plats. I en 
kompressor eller vakuumpump innebär det att man använder 
originalreservdelar från Atlas Copco vid service.

Originalreservdelar

Sätta systemet i drift

När en kund köper en kompressor eller 
vakuumpump från Atlas Copco så sker 
det med mycket specifika förväntningar 
i form av produktivitet, energieffektivitet, 
luftkvalitet etc. 

För att dessa specifikationer ska 
bibehållas efter service är det viktigt att 
använda de delar som konstruerats och 
produceras för originalutrustningen. 
Det är endast originaldelar som fullt 
ut kan upprätthålla utrustningens 
tillförlitlighet och garantera 
dess prestanda.

KOMPONENTER FÖR 
HÖGA PRESTANDA



Konstruerade för 
höga prestanda.
Byggda för att hålla länge

Konstruktionen och tillverkningen av 
våra originalreservdelar övervakas av ett 
rigoröst kvalitetssäkringssystem vilket 
säkerställer att varje enskild del uppfyller 
specifikationerna. Den höga kvaliteten 
på våra originalreservdelar kan direkt 
översättas till lång drifttid och maximal 
effektivitet för utrustningen och tryckluft 
av hög kvalitet. 

”Vi vågar inte riskera 
produktionen genom att 
använda icke originaldelar. 
Våra kompressorer 
måste arbeta smidigt 
och effektivt.”

Välj originalet

Se till att du kontinuerligt får ut mesta 
möjliga av din värdefulla utrustning. 
Välj endast originalreservdelar därför 
att inget annat ger dig samma återbäring 
på investeringen.

Kontakta din Atlas Copco-
representant idag!

FRÅGA DIG SJÄLV…
Vad kan bli följden om inte originaldelar används?
Icke originaldelar är vanligen framtagna för att passa i flera 
typer av maskiner, varför man ofta tvingas kompromissa med 
specifikationerna. Dock kan en reservdel som ska fungera i många 
maskiner orsaka tryckfall, ökad energiförbrukning eller haverier. 
Dessutom kan en icke originaldel skada andra komponenter, vilket 
stör produktionsprocessen ytterligare. Till exempel ett generiskt 
smörjmedel kan skapa korrosion på tätningen och orsaka läckage, 
minskad kompressionseffekt och högre energiförbrukning. 

Hur viktigt är det med riskhantering i min organisation?
Eftersom icke originaldelar inte är skräddarsydda för Atlas Copcos 
utrustning kan de äventyra din kompressors eller vakuumpumps 
tillförlitlighet, vilket ökar risken för haverier och produktionsförluster 
med alla de kostnader som följer. Medan tillverkare av icke 
originaldelar endast tar ansvar för sin specifika produkt levereras 
Atlas Copcos originalreservdelar med garantier som täcker 
hela maskinen.

Kan jag förenkla inköpsprocessen?
Köper du in alternativa delar betyder det att du måste förhandla om 
priser, ledtider och leveranser med flera leverantörer. Som tillverkare 
av originalutrustningen erbjuder Atlas Copco ett komplett utbud av 
alla de originalreservdelar som behövs för service av utrustningen. 
En enda kontakt innebär mindre administration och mer tid för dig att 
fokusera på kärnverksamheten.

Originalreservdelar

www.atlascopco.com

Tryckfall
25 mbar/0,35 psi

-2%

Tryckfall
1 mbar/14,5 psi +7%

Luftfilter

Luft-/oljeavskiljare

Kompressorns 
utgående tryck 

Energiförbrukning
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