
Uw machine voorzien van de nieuwste technologie maakt u 
gereed voor een nieuwe lange ronde. Voor een compressor 
is de montage van een nieuwe compressie-unit het begin 
van een langdurige topprestatie. Breng uw compressor in 
vorm met onze revisieservice. 
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KLAAR VOOR DE 
VOLGENDE  RONDE

Kwaliteit begint bij de kern

De elementen in het hart van elke 
compressor zijn van vitaal belang voor 
een goede prestatie. De revisieservice 
geeft u de zekerheid dat uw compressor 
en productie met alle nieuwste 
verbeteringen een nieuw leven krijgen. 
De luchtkwaliteit, betrouwbaarheid en 
prestaties worden weer op peil gebracht 
en blijven jarenlang op een hoog niveau.



Het risico elimineren

Alle componenten van de Atlas Copco 
compressie-unit worden zo gebouwd 
dat tijdens de gehele levensduur een 
maximale prestatie is gegarandeerd. 
De componenten worden bovendien 
geleverd met volledige garantie. De 
unieke beschermende rotorcoating en het 
onderdelenontwerp van onze olievrije 
elementen beperken het corrosierisico 
en de luchtvervuiling tot een absoluut 
minimum, zodat uw productie wordt 
beschermd en de productkwaliteit 
optimaal is. Geef uw apparatuur een 
nieuw leven en profiteer opnieuw van een 
jarenlange probleemloze werking dankzij 
onze revisieservice.

"Wij beschouwden revisies 
altijd als iets waarover 
wij geen controle hadden, 
maar met de revisieservice 
weten we dat deze 
beheersbaar zijn."

Verjong uw compressor

Als de tijd daar is om uw compressor 
te reviseren, kunt ook u profiteren van 
onze probleemloze revisieservice. Deze 
biedt de beste compressorelementen en 
ongeëvenaarde expertise en is uw garantie 
dat uw compressor met vernieuwde kracht 
weer zijn werk kan doen.

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

STEL UZELF DE 
VOLGENDE VRAGEN…
Wat gebeurt er als een revisie nodig is?
Op enig moment is periodiek onderhoud alleen mogelijk niet 
voldoende om de prestatie van uw compressor op peil te houden. 
Hoe zal een verslechterde prestatie van invloed zijn op uw 
productie, en hoe gaat u om met onverwachte reparatiekosten? 
Tijdens de diverse onderhoudsbeurten inspecteren onze 
onderhoudsspecialisten uw apparatuur. Zij houden rekening met uw 
toepassing, het bedrijfsprofiel en de omstandigheden op de locatie 
en bepalen aan de hand hiervan het juiste tijdstip voor een revisie, 
zodat uw machine in topconditie blijft. 

Waarom moet ik vooraf revisieservice plannen? 
Heeft u bedacht wat de gevolgen zijn als uw productie langdurig 
stilstaat? Dat is wat er kan gebeuren als u wacht totdat de vitale 
componenten van uw compressor achteruitgaan en defect raken 
voordat u tot een revisie besluit. Een goed geplande revisieservice 
houdt rekening met uw productieplanning en zorgt ervoor dat alle 
hulpbronnen en onderdelen op het juiste tijdstip beschikbaar zijn, 
bijvoorbeeld tijdens een geplande stillegging van de fabriek. Dankzij 
de expertise van onze onderhoudsmonteurs wordt de revisie efficiënt 
en snel uitgevoerd, zodat uitval tot een minimum wordt beperkt. 

Hoe kan ik me voorbereiden op de financiële gevolgen 
van een revisie?
Een revisie kan een aanzienlijke investering betekenen, vaak 
beschouwd als CAPEX. Revisieservice is echter een flexibele 
oplossing die u in staat stelt beter controle uit te oefenen over 
uw operationele begroting. Planning vooraf van een revisie geeft 
u voldoende tijd om uw financiële planning aan te passen. In 
combinatie met een onderhoudsplan kunnen de kosten zelfs over 
een aantal jaar worden gespreid. 
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