
Em altitudes elevadas, não há margem para erros. Confiança 
absoluta em um motor a jato é essencial. Caso espere o 
mesmo nível elevado de desempenho ininterrupto de seu 
compressor, o plano de serviços que atende a todas suas 
necessidades é o Plano de Manutenção Total.

Plano de Manutenção Total

Serviço Ilimitado

Com tudo incluso no valor do contrato, 
o Plano de Manutenção Total é 
nosso compromisso de assumir total 
responsabilidade por seu compressor, 
contemplando manutenções pontuais 
feitas por engenheiros especializados 
utilizando peças originais, atualizações e 
melhorias proativas e até mesmo revisões 
de elemento. 

O melhor de tudo é que ele pode incluir 
cobertura de risco total, o que significa 
que fazemos todos os reparos, até mesmo, 
avarias, sem custos adicionais.

MANTENHA SEU NEGÓCIO 
VOANDO ALTO



Confiança com um 
retorno nítido

Além de cuidar de toda a manutenção 
de rotina, nossos engenheiros detectam 
e reparam, de maneira pró-ativa, todos 
os problemas em desenvolvimento. 
Eles atualizam o compressor com os 
mais novos avanços resultantes de nossos 
esforços contínuos em P&D.

Caso percebam que o nível de 
confiança de uma linha de acionamento 
do compressor esteja caindo, uma 
revisão será agendada, dando uma 
nova esperança a seu compressor. 
O investimento é a melhor eficácia 
disponível em termos de energia em um 
único nível de equipamento. 

“O Plano de Manutenção 
Total eliminou aprovações 
complicadas de 
orçamento, e o fato de 
a Atlas Copco abranger 
todos os riscos de reparo é 
muito tranquilizador”.

Dê a si mesmo a certeza 
da qual precisa!

Beneficie-se da vantagem de poder 
se concentrar em sua produção, ao 
passo que a Atlas Copco assume total 
responsabilidade por seus compressores.

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

COBERTURA 
TOTAL

PRODUTIVIDADE 
MÁXIMA

EFICIÊNCIA 
MÁXIMA

PERGUNTE A SI MESMO...
Qual é o risco de não ter um Plano de Manutenção Total? 
Mesmo que a manutenção de rotina seja feita de forma profissional, 
reparos ou, até mesmo, uma revisão de elemento podem ser 
necessários. Isso gera a necessidade de administração extra, bem 
como custos adicionais inesperados. Com um Plano de Manutenção 
Total, reparos e revisões estão inclusos. Por seu compressor estar 
atualizado com a tecnologia mais recente, níveis imbatíveis de 
eficiência energética são alcançados. 

De que maneira um Plano de Manutenção Total garante 
produtividade máxima?
Um Plano de Manutenção Total conta com: engenheiros experientes 
que montam peças originais da Atlas Copco no momento certo, 
garantindo confiança adequada entre visitas de manutenção; reparos 
proativos para evitar problemas de deterioração; assistência de 
emergência prioritária com um tempo de resposta garantido.

Qual seria o custo operacional caso eu a organize?
Seria necessário, no mínimo, todas as peças em estoque e um 
técnico altamente especializado disponível quase que integralmente. 
Ainda assim, isso não eliminará os altos custos repentinos, que 
podem ser eliminados com o Plano de Manutenção Total, sim, pois 
ele abrange todas as necessidades a um preço fixo mensal.

Por que o Plano de Manutenção Total inclui uma revisão?
Em qualquer tipo de equipamento industrial, uma grande intervenção 
de manutenção será necessária em algum momento. Ao obter os 
componentes mais recentes da linha de acionamento, é possível 
restaurar o compressor como se houvesse novos níveis de eficiência 
e confiança, mesmo após muitos anos de funcionamento. O risco 
desses componentes altamente valiosos é totalmente coberto, e não há 
problemas gerados por um elevado custo único. 

Plano de Manutenção Total

www.atlascopco.com.br

TUDO 
INCLUSO
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