Servicekits

ALLE INGREDIËNTEN
ONDER HANDBEREIK
Omdat één vergeten ingrediënt een heerlijk gerecht kan
ruïneren, is het beste te starten met het klaarleggen van
alle bestanddelen. Met de servicekits van Atlas Copco
beschikt u over alle originele onderdelen die voor een
onderhoudsactiviteit nodig zijn.

Kwaliteit in één enkel pakket
Door te vergeten een onderdeel te
bestellen, zou een onderhoudsactiviteit
niet volledig kunnen worden afgerond,
wat in een extra ongeplande onderbreking
van uw productie zou resulteren. Als
uw Original Equipment Manufacturer
weten we exact welke onderdelen voor
elke onderhoudsbeurt nodig zijn. Deze
worden als één pakket aangeboden, met
de kwaliteitsborging van de originele
onderdelen van Atlas Copco.

Servicekits

Bespaar tijd en geld
Elke servicekit komt overeen met een
onderdeelnummer van Atlas Copco. Dit
minimaliseert uw administratieve last,
waardoor u slechts een inkooporder
hoeft te maken, die gemakkelijk kan
worden verwerkt.
Daar komt nog bij dat een kit minder
kost dan de som van de afzonderlijk te
bestellen onderdelen.

Wat zijn de kosten als u de onderdelen afzonderlijk
zou bestellen?
Nog afgezien van de hogere aanschafkosten van losse
onderdelen, bestaat het risico dat u een onderdeel vergeet. Het
vervolgonderhoud dat dan nodig zou zijn, leidt tot extra uitvaltijd,
met alle daarmee gepaard gaande kosten. Of wellicht besluit u het
onderdeel niet te vervangen, maar dat zou het risico op storingen
vergroten. Aangezien alle onderdelen een vastgestelde levensduur
hebben, is navolging van het correcte onderhoudsschema de enige
manier waarop u zeker kunt zijn van optimale betrouwbaarheid.
Wat als ik goedkoper aan onderdelen kan komen?
Universele reserveonderdelen zijn niet specifiek voor uw
compressor of vacuümpomp gemaakt, dus zullen de eigenschappen
van uw apparatuur gevaar lopen. Niet-originele onderdelen hebben
waarschijnlijk ook een kortere levensduur en verhogen de kans op
mindere compressorprestaties bij een hoger energieverbruik. Aan de
specifieke eisen aan luchtkwaliteit en prestaties die u bij de keuze
voor uw apparatuur hebben geleid, wordt alleen voldaan als het
onderhoud plaatsvindt met originele onderdelen.
Hoever kan ik de onderdelenadministratie vereenvoudigen?
Atlas Copco levert kits die meerder administratieve handelingen
overbodig maken. Allereerst bent u geen tijd meer kwijt met
het uitzoeken van de juiste onderdelen voor de volgende
onderhoudsinterventie. Het bestellen van de onderdelen wordt
teruggebracht tot een enkel item en het vervolg gaat net
zo gemakkelijk.

www.atlascopco.com

Alles wat u nodig hebt
Bereid u voor op soepel verlopend
onderhoud. Bestel uw kits van
Atlas Copco en ontvang alle benodigde
ingrediënten in één enkel pakket.
Neem vandaag nog contact op met uw
Atlas Copco-vertegenwoordiger!
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STEL UZELF DE
VOLGENDE VRAGEN…

"De kits van Atlas Copco
hebben de inkoop van
reserveonderdelen
gestroomlijnd. Dit
maakt het leven
zoveel makkelijker."

