
Assim como esquecer um único ingrediente pode arruinar 
um maravilhoso prato, disponibilizar todos os componentes 
é uma boa maneira de se começar. Com os kits de 
manutenção da Atlas Copco, você terá todas as peças 
genuínas necessárias para uma manutenção.

Kits de manutenção

TODOS OS INGREDIENTES 
DISPONÍVEIS.

Qualidade em um único pacote

Esquecer de solicitar uma peça pode 
ocasionar um serviço de manutenção 
incompleto, fazendo-se necessária 
uma parada adicional não planejada da 
sua produção. Como seu fabricante de 
equipamentos originais, nós sabemos 
exatamente quais peças são necessárias para 
cada intervenção. Elas são oferecidas em um 
pacote único com a garantia de qualidade de 
peças genuínas da Atlas Copco.



Economia de tempo 
e dinheiro

Cada kit de manutenção corresponde a 
um único código de item. Isso minimiza 
o seu trabalho administrativo, permitindo 
criar uma única ordem de compra, o que 
é mais fácil de fazer acompanhamento. 

Além disso, um kit custa menos que a 
soma de seus componentes se solicitados 
separadamente.

“Usar os kits da 
Atlas Copco simplificou 
a aquisição de peças 
sobressalentes. Isto torna 
a vida muito mais fácil.”

Tudo o que você precisa

Prepare-se para uma intervenção de 
manutenção tranquila. Solicite seus 
kits da Atlas Copco e obtenha todos 
os ingredientes necessários em um 
único pacote.

Entre em contato com o seu representante 
Atlas Copco hoje mesmo!

PERGUNTE A SI MESMO...
Qual o custo de comprar peças separadamente?
Além do maior custo na aquisição de peças separadamente, há 
o risco de se esquecer uma delas. Isto implicará em uma nova 
manutenção, o que levará a uma paralisação adicional, além de 
custos associados a esta parada.Ou, você pode decidir não substituir 
o componente, mas isto poderá aumentar o risco de quebra. Como 
todos os componentes possuem uma vida útil específica, seguir 
corretamente o cronograma de manutenção é a única maneira de 
garantir a confiabilidade entre as intervenções.

E se eu puder obter peças mais baratas?
Peças genéricas sobressalentes não foram feitas especificamente 
para o seu compressor ou bomba de vácuo, então a integridade do 
seu equipamento estará em risco. Peças não genuínas normalmente 
possuem também menor vida útil e aumentam o risco de baixo 
desempenho do compressor, com maior consumo de energia. 
Os requisitos específicos de qualidade de ar e desempenho que 
levaram à escolha do seu equipamento serão atendidos somente 
se forem utilizadas peças genuínas na manutenção.

Como posso simplificar a administração de peças? 
Os kits da Atlas Copco oferecem diversos atalhos administrativos. 
Primeiramente, você não terá que gastar tempo selecionando 
as peças corretas para a próxima intervenção na máquina. A 
solicitação de peças é reduzida a um único item, o que torna o 
acompanhamento também muito fácil.

Kits de manutenção

www.atlascopco.com.br
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