
På höga höjder finns det inte rum för felmarginaler. Det är 
av yttersta betydelse att jetmotorn är helt tillförlitlig. Om du 
förväntar dig stabil prestanda på samma höga nivå när det 
gäller er tryckluftsutrustning så finns det bara en avtalstyp 
som täcker alla dina behov och det är ett totalserviceavtal.

Totalserviceavtal

Obegränsad service

Totalserviceavtal tillhandahålls till ett pris 
som täcker allt. Med den förbinder vi oss 
att ta hand om all skötsel av kompressorn, 
med underhåll som utförs i tid av 
servicetekniker med expertkunskaper till 
originaldelar och olja. 

Det bästa av allt är att den dessutom 
täcker alla risker. Det betyder att vi tar 
hand om alla reparationer, till och med 
haverier, utan extra avgifter.

HÅLL VERKSAMHETEN 
FLYGANDE



Tillförlitlighet med 
tydlig avkastning

Våra servicetekniker tar inte bara 
hand om allt rutinunderhåll, de 
upptäcker och reparerar dessutom 
alla uppkommande problem.

Om de upptäcker att tillförlitligheten 
för en av kompressorns komponenter 
sviktar planeras en renovering in 
som ger kompressorn nytt liv. Din 
avkastning kommer i form av högsta 
energieffektivitet för utrustningen. 

”Med ett totalserviceavtal 
har vi helt undanröjt 
komplicerade 
budgetgodkännanden, och 
det känns verkligen tryggt 
att veta att Atlas Copco står 
för alla reparationsrisker.”

Skaffa dig säkerheten 
du behöver!

Ge dig själv fördelen att kunna fokusera 
helt på produktionen medan Atlas Copco 
tar hela ansvaret för kompressorerna.

Kontakta din Atlas Copco-representant 
idag!

FULLSTÄNDIG 
TÄCKNING

MAXIMAL 
DRIFTTID

OPTIMAL 
EFFEKTIVITET

FRÅGA DIG SJÄLV…
Vad riskerar du om du inte har ett totalserviceavtal?  
Även om rutinunderhållet sköts professionellt kan det behövas 
reparationer eller till och med en fullständig renovering. Det medför 
extra administration och oväntade extra utgifter. Reparationer 
och renoveringar omfattas av totalserviceavtal. I och med att 
kompressorn uppdateras med den senaste tekniken uppnås 
energieffektivitet på suverän nivå. 

På vilket sätt garanteras maximal drifttid med ett totalserviceavtal?
Vårt totalserviceavtal har allt: erfarna tekniker som monterar 
originaldelar från Atlas Copco i rätt tid säkerställer upprätthållen 
tillförlitlighet mellan servicebesöken. Avhjälpande underhåll och 
renoveringar vid behov. Dessutom för du prioriterad nödsupport 
med garanterad svarstid.

Vad skulle det kosta mig att maximera drifttiden om jag ordnar 
det själv?
Det minsta du skulle behöva är att ha alla reservdelar i lager och 
dygnet runt-tillgång till en välutbildad tekniker. Men det skulle ändå 
inte undanröja risken för plötsliga kostnadstoppar. Det gör däremot 
ett totalserviceavtal i och med att den täcker in allt till ett fast pris.

Varför innefattas renovering i totalserviceavtal?
För alla typer av industriell utrustning krävs förr eller senare en 
större serviceinsats. När de senaste komponenterna som t.ex. ett 
kompressorsteg monteras återställs kompressorn till så gott som 
ursprunglig effektivitet och tillförlitlighet, till och med efter många 
års drift. Risken för dessa kostsamma komponenter täcks helt och 
du slipper allt extra arbete som följd av en stor engångsutgift. 

Totalserviceavtal

www.atlascopco.com
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