Förebyggande underhållsavtal

TRYGGHETEN ATT PRESTERA

Ett depåstopp i rätt tid säkerställer att en formel 1-bil kan
fortsätta tävla på toppnivå varv efter varv. Ett förebyggande
underhållsavtal gör precis detsamma för luftkompressorn:
utöver de regelbundna servicebesöken får du fortsatt
produktivitet och effektivitet.

Den främsta
underhållslösningen
Med ett förebyggande underhållsavtal får
du service i tid av Atlas Copco-tekniker
med fabrikserfarenhet, i kombination med
våra originaldelars suveräna kvalitet.
Underhållsschemat är utformat efter
utrustningen och anläggningen. Det
passar därför alltid dina behov och ger
längre drifttid, högre energieffektivitet
och ökad tillförlitlighet, allt till en
fast avgift.

Förebyggande underhållsavtal

Behåll kontrollen
Vi håller dig uppdaterad om
tryckluftssystemets status via
regelbundna servicerapporter, så att
du kan fatta välinformerade beslut
om tryckluftsutrustningen.
Om våra tekniker upptäcker ett problem
som skulle kunna komma att påverka
din produktion föreslår de nödvändiga
åtgärder utöver underhållsavtalet för att
undvika påföljande skador. Skulle en akut
reparation krävas får du prioriterad hjälp.
HÖG
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KVALITETSGARANTI

FRÅGA DIG SJÄLV…
Vad händer om jag betalar för service varje gång det behövs?
Du måste hålla noggrann koll på kompressorns servicebehov och
beställa varje serviceåtgärd separat. Upphandlingen tar tid, och det
kan leda till försenad service och att totalkostnaden ökar.
Hur vore det om jag lät mina egna medarbetare utföra underhållet?
Inte ens den bästa interna teknikern kan ha de djupgående
kunskaper om tryckluftsutrustningen som en specialiserad
servicetekniker från Atlas Copco har. Servicearbetet kan ta
längre tid och mindre tekniska problem kan missas.
Vad händer om jag köper in reservdelar från
en tredjepartsleverantör?
Du kanske kan montera generiska delar, men hur mycket sparar
du på det och hur mycket riskerar du? I och med att generiska
reservdelar inte är konstruerade för just ditt system kan de äventyra
dess integritet.
Får jag några fördelar utöver servicebesöken?
Med ett förebyggande underhållsavtal får du ett flertal fördelar direkt från
start. Vårt larmsystem med prioriterad support ger tveklös trygghet. En
smidig beställningsprocess med extra förmåner för den service som inte
omfattas av underhållsavtalet, är en av de saker våra kunder uppskattar
mest. Allt bokas i god tid, så att du kan fokusera på er kärnverksamhet.

www.atlascopco.com

”Energiförbrukningen
sänktes med 3 % sedan
vi skaffade skaffade
ett förebyggande
underhållsavtal. Det
gör att den i stort sett
bekostar sig själv.”

Låt experterna sköta jobbet
Höj nivån på underhållet av
tryckluftsutrustningen och välj
optimala prestanda med maximala
kostnadsbesparingar. Med den
förstklassiga support du får med
ett förebyggande underhållsavtal
vinner du loppet.
Kontakta din Atlas Copco-representant
idag!
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