
Een Formule-racewagen vertrouwt op een constante 
aanlevering van banden en onderdelen om een winnende 
prestatie te leveren. Hetzelfde geldt voor andere hi-tech-
machines, zoals uw luchtcompressor. Ons onderdelenplan 
biedt u de zekerheid dat u op het juiste tijdstip het juiste 
onderdeel krijgt.  

Onderdelenplan

Speciaal voor het 
doel ontworpen 

Het onderdelenplan levert originele 
Atlas Copco-onderdelen bij u aan de deur 
af. Onderdelen die exact zijn ontworpen 
en geproduceerd volgens de specificaties 
van uw compressor.
  
Onze experts stellen aan de hand van 
de condities van uw apparatuur en 
locatie een onderhoudsschema op. 
Elke aflevering van onderdelen is het sein 
voor uw monteurs om de bijbehorende 
onderhoudsstap uit te voeren. 

EEN WINNENDE PRESTATIE



Maak tijd en ruimte vrij 

Het onderdelenplan bestrijkt een 
bepaalde periode, wat inhoudt dat u voor 
onderdelen slechts één keer een begroting 
hoeft op te stellen. U bent dus verlost van 
de administratieve last van herhaaldelijke 
tijdrovende aankoopprocessen voor 
afzonderlijke onderdelen. 

Het is niet langer nodig 
compressoronderdelen op voorraad te 
houden. De juiste onderdelen worden aan 
u geleverd als u deze nodig hebt, zodat u 
de vrijgekomen ruimte en kapitaal kunt 
gebruiken voor uw kernactiviteiten en uw 
besparingsdoeleinden kunt realiseren. 

"Het onderdelenplan helpt 
ons het onderhoud van 
onze luchtcompressoren 
te plannen, en omdat 
het minder kost dan de 
aankoop van afzonderlijke 
onderdelen, is het 
rendement onmiddellijk 
merkbaar."

Ga voor het echte werk

Kies originele onderdelen om de prestatie 
van uw compressoren op het juiste peil te 
houden. Laat het onderdelenplan structuur 
geven aan uw onderhoudsactiviteiten en 
een eind maken aan ad-hoc-begrotingen. 

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

STEL UZELF DE 
VOLGENDE VRAGEN…
Wat gebeurt er als ik ergens anders onderdelen bestel?
Niet-originele onderdelen zijn niet specifiek ontworpen voor 
uw apparatuur. Daarom kunnen zij de integriteit en efficiency 
van uw persluchtsysteem nadelig beïnvloeden. Originele 
Atlas Copco-onderdelen garanderen dat uw compressor tussen 
onderhoudsbeurten probleemloos functioneert.

Wat is het risico als onderhoud wordt uitgesteld?
De meeste onderdelen hebben een gespecificeerde levensduur. 
De efficiency en betrouwbaarheid kunnen worden ondermijnd 
als onderdelen niet op tijd worden vervangen. Dit leidt tot een 
toename van de productiekosten, maar verhoogt ook het risico van 
systeemuitval met nóg grotere gevolgen voor uw winstgevendheid.

Hoe kan ik het onderhoud effectief plannen? 
U kunt het onderdelenplan dat voor u laten doen. De levering van 
onderdelen valt samen met de geplande onderhoudsintervallen die 
worden vastgesteld door onze experts. De aankomst van onderdelen 
is het sein voor uw serviceteam dat het tijd wordt om onderhoud uit 
te voeren. 

En zijn er financiële verrassingen? 
De kosten van alle onderdelen in een onderdelenplan zijn vooraf 
vastgesteld. Er worden voor extra onderdelen geen onvoorziene 
kosten in rekening gebracht. En omdat het onderdelenplan u helpt 
het onderhoud op tijd te plannen, wordt het risico van een kostbare 
uitval kleiner.

Onderdelenplan

www.atlascopco.com
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