
Equipamentos sofisticados só funcionarão em sua melhor 
condição quando todos os componentes estiverem no lugar 
certo. Em um compressor ou bomba de vácuo, isto significa 
utilizar peças genuínas Atlas Copco ao realizar um serviço.

Peças genuínas

Fazendo o sistema funcionar

Quando um cliente compra um 
compressor ou bomba de vácuo da 
Atlas Copco, todas as expectativas são 
atendidas em termos de resultados, 
economia de energia, qualidade de ar, etc. 

Para manter estas especificações após 
o serviço, é essencial utilizar peças que 
foram projetadas e produzidas para o 
equipamento original. Somente peças 
genuínas garantem a integridade total 
do equipamento e o seu desempenho.

COMPONENTES PARA  
ALTO DESEMPENHO



Projetado para trabalhar.
Feito para durar.

O design e a fabricação de nossas peças 
genuínas estão sujeitos a um rigoroso 
sistema de garantia de qualidade, 
assegurando que cada peça atenda a todas 
as especificações da sua máquina. A 
qualidade das peças genuínas é traduzida 
diretamente em alto tempo de atividade, 
máxima eficiência do equipamento 
e fornecimento de ar comprimido 
de qualidade. 

“Não queremos colocar 
nossa produção em risco 
com peças genéricas. 
Nosso compressor precisa 
funcionar de forma 
tranquila e eficiente.”

Use peças genuínas

Continue usufruindo ao máximo o seu 
valioso equipamento. Escolha somente 
peças genuínas, porque nada mais lhe 
dará o mesmo retorno.

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

PERGUNTE A SI MESMO...
Qual o impacto potencial de peças não genuínas?
Peças alternativas normalmente são projetadas para utilização em 
diversos tipos de máquinas, abrindo mão de diversas especificações. 
Porém, um componente projetado para diversos tipos de máquina 
pode causar quedas de pressão, aumento no consumo de energia 
ou paralisações. Além disso, uma peça não genuína pode danificar 
outros componentes, impactando ainda mais o seu processo 
produtivo. Por exemplo, um lubrificante genérico pode corroer 
a vedação e causar vazamentos, diminuindo o resultado do 
compressor e aumentando o consumo de energia.

O quão importante é o gerenciamento de risco para a 
minha organização?
Uma vez que peças não genuínas não são projetadas 
exclusivamente para equipamentos Atlas Copco, elas podem 
comprometer a confiabilidade dos seus compressores ou bombas 
de vácuo, aumentado o risco de falha, ocasionando perda de 
produção e todos os custos associados. Enquanto fabricantes de 
peças genéricas se responsabilizam somente por seus produtos 
específicos, as peças genuínas da Atlas Copco possuem garantia 
que cobre toda a máquina.

Posso simplificar o processo de aquisição?
Buscar peças alternativas significa que você terá de negociar 
preços, prazos e entrega com diversos fornecedores. Como  
Fabricante do Equipamento Original, a Atlas Copo oferece a gama 
completa de peças genuínas necessárias para a manutenção do seu 
equipamento. Um único ponto de contato significa menos burocracia 
e mais tempo para focar no seu negócio.

Peças genuínas

www.atlascopco.com.br

Saída do 
compressor 

Queda de pressão
25 mbar / 0,35 psi -2%

Consumo 
de energia

Queda de pressão
1 bar / 14,5 psi +7%

Filtro de ar

Separador de ar/óleo

29
35

 9
14

6 
20

 - 
A

br
il 

de
 2

01
5 

©
 A

tla
s 

C
op

co
 A

irp
ow

er
 n

.v
., 

B
él

gi
ca

 - 
S

uj
ei

to
 a

 a
lte

ra
çõ

es
 s

em
 a

vi
so

 p
ré

vi
o.


