
Op grote hoogte is er geen ruimte voor fouten. Absolute 
betrouwbaarheid van een straalvliegtuig is van vitaal belang. 
Als u wilt dat de prestatie van uw compressor van hetzelfde 
hoge niveau moet zijn, dan is er maar één plan mogelijk dat 
aan al uw behoeften zal voldoen: het Total Responsibility Plan.

Total Responsibility Plan

Onbeperkte service

Met het Total Responsibility Plan 
nemen wij, voor een prijs waarin 
alles is inbegrepen, de complete zorg 
voor uw compressor over, met tijdig 
onderhoud door onze deskundige 
onderhoudsmonteurs, originele 
onderdelen, proactieve upgrades en 
verbeteringen, en revisies van de 
compressie-unit. 

En het beste van alles is dat alle risico's 
zijn gedekt. Dit betekent dat wij zonder 
extra kosten alle reparaties uitvoeren, en 
ook compressoruitval oplossen.
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Betrouwbaarheid met een 
duidelijke opbrengst

Onze onderhoudsmonteurs nemen 
niet alleen het routinematig 
onderhoud voor hun rekening, maar 
onderzoeken en repareren ook proactief 
beginnende problemen. Zij rusten 
uw compressor voortdurend uit met 
de nieuwste verbeteringen die het 
resultaat zijn van onze onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten.

En er wordt een revisie gepland als zij 
merken dat de compressie-unit van een 
compressor achteruitgaat, zodat uw 
compressor weer een nieuwe energieke 
start kan maken. Wat u daarvoor 
terugkrijgt is het beste energierendement 
dat voor een afzonderlijk stuk apparatuur 
mogelijk is. 

"Het Total Responsibility 
Plan heeft een 
einde gemaakt aan 
gecompliceerde 
begrotingsgoedkeuringen, 
en het is zeer geruststellend 
dat Atlas Copco alle 
reparatierisico's voor zijn 
rekening neemt."

Geef uzelf de zekerheid die 
u nodig hebt!

Gun uzelf het voordeel dat u 
zich kunt concentreren op uw 
productie, terwijl Atlas Copco de 
Totale Verantwoordelijkheid neemt 
voor uw compressors.

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

VOLLEDIGE 
DEKKING

MAXIMAAL 
BESCHIKBARE 
MACHINETIJD

ULTIEME 
EFFICIENCY

STEL UZELF DE 
VOLGENDE VRAGEN…
Wat is het risico als ik geen Total Responsibility Plan heb?  
Zelfs als routinematig onderhoud professioneel wordt uitgevoerd, 
blijven reparaties of zelfs een volledige revisie nodig. Dit leidt 
tot extra administratie en onverwachte extra kosten. Binnen een 
Total Responsibility Plan zijn reparaties en revisies inbegrepen. Uw 
compressor wordt altijd bijgewerkt met de nieuwste technologie, 
zodat een ongeëvenaard energierendementniveau wordt bereikt. 

Hoe zorgt een Total Responsibility Plan ervoor dat de 
beschikbare machinetijd optimaal is?
Een Total Responsibility Plan heeft het allemaal: ervaren monteurs 
die op het juiste tijdstip originele Atlas Copco-onderdelen monteren, 
zodat de betrouwbaarheid tussen onderhoudsbezoeken optimaal is. 
Proactieve reparaties voorkomen dat problemen verslechteren. En in 
noodgevallen geven wij u met voorrang ondersteuning binnen een 
gegarandeerde reactietijd.

Wat zou optimale beschikbaarheid van machinetijd mij kosten 
als ik het zelf doe?
U zou ten minste alle onderdelen op voorraad moeten hebben en 
een hooggekwalificeerde getrainde monteur die 24 uur per dag en 
7 dagen per week beschikbaar is. Toch kan dit niet voorkomen dat 
onvoorziene kostenstijgingen zich voordoen. Het Total Responsibility 
Plan doet dat wel, omdat alles wordt gedekt door één enkel tarief.

Waarom is een revisie inbegrepen in een Total Responsibility Plan?
Elk type industriële apparatuur heeft op enig moment groot onderhoud 
nodig. Montage van de nieuwste compressiecomponenten maakt uw 
compressor weer zo goed als nieuw wanneer het gaat om efficiency 
en betrouwbaarheid, zelfs na vele jaren in bedrijf te zijn geweest. Het 
risico van deze hoogwaardige componenten is volledig gedekt en u bent 
verlost van de last van grote eenmalige kosten. 

Total Responsibility Plan

www.atlascopco.com
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