Revisão de Elemento (Overhaul)

PRONTO PARA A PRÓXIMA CORRIDA
Estar equipado com um novo conjunto de acionamento
irá proporcioná-lo uma nova e longa jornada. Para um
compressor, a montagem de um novo elemento é o ponto
de partida para muitos mais anos de desempenho máximo.
Mantenha seu compressor em forma com uma revisão de
elemento, o Overhaul.

Qualidade começa
no núcleo
No interior de cada compressor, os
elementos compressores são essenciais
para seu desempenho. A revisão de
elemento (overhaul) oferece a certeza
da nova vida para seu compressor e sua
produção, integrando todas as últimas
melhorias. A qualidade do ar, a confiança
e o desempenho são restaurados aos
níveis mais elevados por muitos anos.
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Eliminando o risco
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PERGUNTE A SI MESMO...
O que acontece quando uma revisão de elemento é necessária?
Em algum momento, a manutenção regular pode não ser suficiente
para manter o desempenho de seu compressor nos padrões
desejados. Como a redução do desempenho afeta sua produção e
como lidar com custos de reparo inesperados? Durante as diversas
intervenções de manutenção, nossos especialistas monitoram seu
equipamento. Considerando a aplicação, o perfil de execução e as
condições do local, eles determinam o momento certo para fazer
uma Revisão de elemento, certificando-se de que sua máquina
permaneça nas melhores condições.
Por qual motivo devo planejar uma Revisão de elemento
(Overhaul)antecipadamente?
Você já analisou as consequências de uma longa parada de
produção? É o que pode acontecer se você esperar que
componentes essenciais de seu compressor deteriorem-se e,
possivelmente, falhem antes de optar por uma revisão. Uma
Revisão de elemento bem-planejada considera seu planeamento
de produção e garante que todos os recursos e componentes
sejam disponibilizados no momento certo, por exemplo, durante
uma parada de produção programada. Em virtude da experiência
de nossos engenheiros de manutenção, a revisão será realizada de
forma eficaz e rápida, minimizando o tempo de inatividade.
Como posso me preparar para o impacto financeiro de
uma revisão?
Um Overhaul pode ser um investimento considerável, muitas
vezes, considerado CAPEX. No entanto, a Manutenção de Revisão
é uma solução flexível que permite melhor controlar seu orçamento
operacional. Agendar a revisão com antecedência proporciona tempo
para adaptar o planeamento financeiro. Combinado com um plano
de manutenção, o custo pode, até mesmo, ser diluído durante
vários anos.
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“Costumávamos olhar
para revisões como algo
na qual não tínhamos
nenhum controle,
mas, com a Revisão de
Elemento, sabemos que
elas são, na verdade,
bastante previsíveis.“

Renove seu compressor
Quando chega o momento de fazer uma
revisão no compressor, você também
pode se beneficiar de nossa Revisão de
elemento sem complicações. Oferecer os
melhores componentes do compressor
e experiência inigualável, essa é sua
garantia de um desempenho revigorado
do compressor.
Entre em contato com o seu representante
da Atlas Copco hoje mesmo!
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COBERTURA
DE GARANTIA

Todos os componentes de acionamento
da Atlas Copco são desenvolvidos para
proporcionar máximo desempenho
durante toda sua vida útil e são fornecidos
com uma garantia integral. O exclusivo
revestimento do rotor de proteção e
o design de nossos elementos isentos
de óleo reduzem o risco de corrosão e
contaminação do ar para um mínimo
absoluto, protegendo a qualidade de sua
produção e seu produto. Renove seu
equipamento e aproveite um novo ciclo
completo de operações livres de risco
graças à Revisão de elemento (Overhaul).

