
Det krävs en jämn leverans av däck och reservdelar för 
att en formel 1-bil ska kunna hålla högsta prestanda. 
Detsamma gäller för andra högteknologiska maskiner, 
som din luftkompressor. Med vårt reservdelsavtal kan 
du vara säker på att du får rätt reservdelar i rätt tid.  

Reservdelsavtal

Skapad för ett syfte 

Med ett reservdelsavtal får du 
originalreservdelar från Atlas Copco 
levererade direkt till din dörr. Reservdelar 
som har konstruerats och tillverkats enligt 
kompressorns exakta specifikationer.
  
Vi skapar ett underhållsschema utifrån 
utrustningens och anläggningens skick 
samt årliga drifttimmar. Varje leverans av 
reservdelar talar om för dina tekniker att 
det är dags att utföra service och vilken 
typ av underhåll som krävs just då. 

ETT VINNANDE KONCEPT



Frigör tid och utrymme 

Reservdelsavtalet täcker en bestämd 
period. Det betyder att du endast 
behöver göra upp en budget för 
reservdelar en gång, och gör att du 
slipper all administration av upprepad, 
tidskonsumerande upphandling av 
separata reservdelar. 

Du behöver inte längre lagerhålla 
kompressorkomponenter. Precis de 
delar som behövs levereras till dig när 
du behöver dem. Det gör att du frigör 
utrymme och kapital som du kan använda 
i kärnverksamheten och hjälper dig att 
uppnå besparingsmål. 

”Tack vare reservdelsavtalet 
kan vi planera underhållet 
på tryckluftskompressorerna 
och i och med att det 
kostar mindre än att 
köpa enstaka reservdelar, 
får vi direkt avkastning 
på investeringen.”

Välj originaldelar

Säkerställ luftkompressorernas prestanda 
genom att välja originalreservdelar. Låt 
reservdelsavtalet ge dig schemat för 
underhållsaktiviteterna och sätt punkt för 
budgetplanering i farten. 

Kontakta din Atlas Copco-representant 
idag!

FRÅGA DIG SJÄLV…
Vad händer om jag köper in reservdelar från annat håll?
I och med att de inte är konstruerade specifikt för din utrustning 
kan delar som inte är originaldelar äventyra tryckluftssystemets 
tillförlitlighet och effektivitet. Med originaldelar från Atlas Copco 
säkerställs kompressorns funktion mellan serviceåtgärdena.

Vad är risken med att skjuta på underhållet?
De flesta komponenter har en angiven livslängd. Om de inte byts ut i 
tid kan kompressorns effektivitet och tillförlitlighet äventyras. Det ger 
ökade produktionskostnader, och ökad risk för haverier. Något som 
har ännu större effekt på lönsamheten.

Hur planerar jag underhållet på ett effektivt sätt? 
Du kan låta reservdelsavtalet sköta det åt dig. Reservdelarna 
levereras i samband med de schemalagda serviceintervallerna som 
fastställts av våra säljare. När nya reservdelar anländer signalerar det 
för underhållspersonal att det är dags att utföra service. 

Hur är det med ekonomiska överraskningar? 
Med ett reservdelsavtal får du alla reservdelar du behöver till en redan 
fastställd avgift. Du slipper oväntade kostnader för extra delar. Eftersom 
reservdelsplanen gör att du kan planera underhållet i tid minskas 
dessutom risken för ett kostsamt haveri.

Reservdelsavtal

www.atlascopco.com
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