
När du införskaffat den senaste träningsutrustningen är 
du redo för ännu ett långdistanslopp. När ett nytt element 
monteras i kompressorn kan den prestera på toppnivå i 
många år till. Få kompressorn i topptrim med elementbyte. 

Elementbyte

REDO FÖR NÄSTA LOPP

Kvalitet från grunden

Kompressorns prestanda hänger helt 
på elementen. Med elementbyte, som 
innefattar alla de senaste förbättringarna, 
vet du att kompressorn och produktionen 
får nytt liv. Luftkvalitet, tillförlitlighet 
och prestanda återställs till högsta nivå i 
många år framöver.



Undanröja risken

Alla Atlas Copcos komponenter 
för kompressorelement är byggda 
för optimala prestanda genom hela 
livslängden och levereras med en 
heltäckande garanti. Rotorns unika 
skyddsbeläggning och våra oljefria 
elements komponentkonstruktion 
minimerar risken för korrosion 
och luftföroreningar, vilket säkrar 
produktionen och produktkvaliteten. 
Med elementbyte blåser du nytt liv 
i utrustningen och får en ytterligare 
cykel med riskfri drift.

”Tidigare såg vi 
renoveringar som 
någonting vi inte hade 
någon som helst kontroll 
över, men sedan vi börjat 
planera elementbyten vet 
vi att det är hanterbart.”

Ge kompressorn nytt liv

När det är dags att renovera kompressorn 
kan du också dra nytta av våra smidiga 
elementbyten. Med dem får du de bästa 
kompressorelementen och ojämförlig 
expertis som garanterat ger förnyade 
kompressorprestanda.

Kontakta din Atlas Copco-representant 
idag!

FRÅGA DIG SJÄLV…
Vad händer när en renovering krävs?
Förr eller senare räcker det inte längre med vanligt underhåll för 
att hålla kompressorns prestanda på ursprungsnivå. Hur skulle 
minskade prestanda påverka er produktion och hur hanterar 
ni oväntade reparationskostnader? Vid alla serviceingrepp ser 
våra servicespecialister över utrustningen. Utifrån tillämpning, 
driftprofil och driftsmiljö fastställer de när det är dags att utföra 
renoveringsservice så att maskinen alltid är i bästa kondition. 

Varför ska jag planera elementbyte i förväg? 
Har du övervägt konsekvenserna av ett utdraget produktionsstopp? 
Det är vad som kan hända om du väntar tills kompressorns viktiga 
delar försämras och till och med havererar innan du beslutar 
om renovering. Ett välplanerat elementbyte tar med planerad 
produktion i beräkningen och säkerställer att alla resurser och 
komponenter finns på plats i rätt tid, till exempel under ett inplanerat 
underhållsstopp. Tack vare våra serviceteknikers expertis utförs 
renoveringen snabbt och effektivt, vilket minimerar driftstoppen. 

Hur kan jag förbereda mig för den ekonomiska effekten av 
en renovering?
En renovering kan innebära betydande investeringar och ses ofta 
som en anläggningskostnad. Med elementbyte får du en flexibel 
lösning som ger dig bättre kontroll över verksamhetsbudgeten. 
Genom att schemalägga renoveringen i förväg får du gott om tid 
att anpassa den ekonomiska planeringen. I kombination med en 
serviceplan kan kostnaden till och med spridas ut över ett antal år. 

Elementbyte

www.atlascopco.com

GARANTI-
TÄCKNING DRIFTTIDENERGIEFFEKTIVITET LUFTKVALITET
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