Plano de Peças

DESEMPENHO VENCEDOR
Um carro de corrida depende de um suprimento regular de
pneus e peças para entregar um desempenho vencedor
na pista. O mesmo se aplica a outras máquinas com
tecnologia avançada, como seu compressor. Nosso Plano
de Peças garante a certeza de obtenção da peça correta no
momento certo.

Desenvolvido para
o objetivo
O Plano de Peças leva peças originais
da Atlas Copco até a sua porta.
Peças desenvolvidas e fabricadas
especificamente para as características
de seu compressor.
Nossos especialistas idealizaram um
escopo de manutenção baseado em
seu equipamento, e nas condições
do ambiente onde ele se encontra.
Cada entrega de peças impulsiona
seus técnicos a executar a etapa de
manutenção à qual está associada.

Plano de Peças

Tempo e recursos
disponíveis
O Plano de Peças cobre determinado
período, o que significa que será
necessário fazer apenas uma vez um
orçamento de peças, eliminando a
sobrecarga administrativa de processos
de aquisição demorados e repetitivos de
peças individuais.

PRODUTIVIDADE
APRIMORADA

GESTÃO
APRIMORADA

PERGUNTE A SI MESMO...
O que acontece se eu obtiver peças de outro lugar?
Como não foram desenvolvidas especificamente para seu
equipamento, peças não originais podem comprometer a integridade
e a eficiência de seu sistema de ar comprimido. As peças originais
da Atlas Copco garantem o funcionamento de seu compressor entre
cada período de manutenção.
Qual é o risco de atraso na manutenção?
Grande parte das peças possui uma vida útil especificada. O atraso
na substituição destes componentes pode diminuir a eficiência e a
confiança de seu compressor. Isso aumenta os custos de produção
e o risco de quebras, podendo causar um impacto ainda maior em
sua rentabilidade.
Como posso planejar a manutenção de forma eficiente?
Deixe que o Plano de Peças cuide disto para você. A entrega de
peças coincide com os intervalos de manutenção determinados por
nossos especialistas. A chegada das peças informa a sua equipe de
que é o momento certo de executar a manutenção.
O que dizer sobre despesas inesperadas?
Um Plano de Peças oferece todas as peças necessárias a um custo
predeterminado. Não há despesas imprevistas com peças extras.
E como o Plano de Peças lhe ajuda a planejar a manutenção no tempo
correto, o risco de custos de quebras inesperadas é reduzido.
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“O Plano de Peças
nos ajuda a planejar a
manutenção de nossos
compressores. E por
ser mais barato do que
a compra de peças
individuais, ele nos oferece
um retorno direto.”

Faça um ótimo negócio
Escolha peças originais para garantir
o desempenho de seus compressores.
Deixe que o Plano de Peças elabore
suas atividades de manutenção e ponha
fim à necessidade de planejamento para
manutenções corretivas.
Entre em contato com o seu representante
da Atlas Copco hoje mesmo!
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EFICIÊNCIA
APRIMORADA

Manter em estoque peças do compressor
não é mais necessário. As peças certas
serão entregues quando for necessário,
liberando espaço e recursos que podem
ser utilizados para suas principais
atividades, além de ajudar a alcançar seus
planejamentos de economia.

