
Een goed getimede pitstop zorgt ervoor dat een 
Formule-racewagen ronde na ronde optimaal blijft 
presteren. Het preventieve onderhoudsplan doet 
hetzelfde voor uw luchtcompressor: behalve de 
periodieke onderhoudsbezoeken kunt u rekenen op 
constante productiviteit en efficiency.

Preventief onderhoudsplan

De optimale 
onderhoudsoplossing

Een preventief onderhoudsplan biedt 
tijdig onderhoud door onze in de fabriek 
getrainde Atlas Copco-monteurs, in 
combinatie met de ongeëvenaarde 
kwaliteit van onze originele onderdelen. 

Het onderhoudsschema is altijd 
afgestemd op de behoeften van uw 
installatie en bedrijfssituatie en zorgt voor 
minder uitval, beter energierendement en 
hogere betrouwbaarheid. En dit alles voor 
een vaste periodieke prijs.

HET VERTROUWEN IN EEN 
GOEDE PRESTATIE



Zicht houden op wat 
er gebeurt

Met regelmatige onderhoudsrapporten 
houden wij u op de hoogte van de status 
van uw systeem, zodat u onderbouwde 
beslissingen kunt nemen over uw 
persluchtcapaciteit.

Als onze monteurs een beginnend 
probleem ontdekken dat uiteindelijk 
negatieve gevolgen zou kunnen 
hebben voor uw productie, zullen zij 
als aanvulling op het onderhoud een 
actieplan voorstellen om gevolgschade 
te voorkomen. En als een dringende 
reparatie nodig is, krijgt u met voorrang 
onze ondersteuning.

"Het energieverbruik 
is gedaald met 3% 
sinds wij gebruikmaken 
van het preventieve 
onderhoudsplan. Het 
betaalt zichzelf dus 
eigenlijk terug."

Laat het over aan de experts

Til uw compressoronderhoud 
naar een hoger niveau en ga voor 
optimaal onderhoud met maximale 
kostenbesparingen. Met de hoogwaardige 
ondersteuning van een preventief 
onderhoudsplan wint u de race. 

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

STEL UZELF DE 
VOLGENDE VRAGEN…
Wat als ik onderhoud inkoop telkens als ik het nodig heb?
U moet de onderhoudsbehoefte van uw compressor in dat geval 
nauwkeurig volgen en elke onderhoudsbeurt afzonderlijk bestellen. De 
stappen in een dergelijk aankoopproces kosten tijd en leiden mogelijk 
tot vertraagd onderhoud en een toename van uw algemene kosten.

Wat als ik mijn eigen team het onderhoud laat uitvoeren?
Zelfs de beste eigen monteur kan niet over de grondige 
compressorkennis van een gespecialiseerde monteur van 
Atlas Copco beschikken. Onderhoud duurt vaak langer en een 
klein technisch probleem blijft mogelijk onopgemerkt. 

Wat als ik onderdelen betrek van een andere leverancier?
Het kan natuurlijk zijn dat u standaardonderdelen zelf kunt monteren, 
maar hoeveel bespaart u dan en zijn de risico’s wel aanvaardbaar? 
Standaardonderdelen zijn niet ontworpen voor uw systeem en 
kunnen de integriteit hiervan in gevaar brengen.

Zijn er voordelen voor mij buiten de onderhoudsbezoeken?
Het preventieve onderhoudsplan bevat diverse voordelen vanaf 
het moment dat u zich aanmeldt. Ons oproepsysteem met 
ondersteuning voor noodgevallen waarbij u prioriteit krijgt, zal u zeker 
geruststellen. Het gemakkelijke bestelproces met extra voordelen 
voor diensten die niet zijn inbegrepen is populair onder onze klanten. 
Alle servicemiddelen worden ruim van tevoren ingepland, zodat u 
zich kunt concentreren op uw kerntaken.

Preventief onderhoudsplan

www.atlascopco.com
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