
In het dierenrijk zal de kracht van de groepsleider uiteindelijk 
afnemen en zal een nieuwe, sterkere generatie de leiding 
overnemen. Als het tijd wordt om uw compressormotor te 
vervangen, heeft Atlas Copco een oplossing die uw installatie 
verjongt met behulp van prestaties van een nieuwe generatie: 
Xchange-motoren.

Xchange-motor

De mogelijkheid tot verbetering

Jarenlange werking in de veeleisende 
omstandigheden binnenin een compressor 
eisen hun tol van een motor en langzaamaan 
vermindert de energie-efficiëntie tot het 
niveau dat vervanging noodzakelijk wordt. 
Dit is de kans om de aandrijving van uw 
compressor te verbeteren. Een Atlas Copco 
Xchange-motor met de nieuwste innovaties 
combineert de betrouwbare productie waar 
u op rekent met een heel nieuw niveau van 
energie-efficiëntie.

DE KRACHT VAN DE 
VOLGENDE GENERATIE



Een vervangingsprogramma 
dat zijn waarde bewezen 
heeft

Atlas Copco heeft het type motor dat 
precies voldoet voor uw compressor en 
deze biedt een grotere efficiëntie en een 
betere productie dan motoren van andere 
merken. Aangezien de installatie van een 
gloednieuwe motor redelijk wat werk 
vereist, hebben we alle componenten 
op voorraad, weten we hoe we deze 
snel en efficiënt dienen te installeren, 
en verminderen we hiermee uw uitvaltijd. 

"De Xchange-motor biedt 
ons het beste rendement 
over de investering omdat 
we de totale bedrijfskosten 
onder controle houden."

Aan de slag

Herstel uw productiviteit en verbeter uw 
energie-efficiëntie. Kies de enige motor 
die goed genoeg is voor uw compressor: 
de Xchange-motor van Atlas Copco.

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

STEL UZELF DE 
VOLGENDE VRAGEN…
Stel dat ik lokaal een motor vind?
Als u een motor van een ander merk koopt, krijgt u daarmee niet de 
prestaties en de levensduur van een specifiek ontworpen Atlas Copco-
motor. Als de maat van de motor niet 100% overeenkomt met de 
werkingsvereisten van uw compressor, kan dit de efficiëntie en 
betrouwbaarheid van uw installatie ernstig in gevaar brengen.

Stel dat ik zelf een gewone motor installeer?
De installatie van een motor vereist altijd specifieke componenten, 
maar de installatie van een ander merk motor in een Atlas Copco 
-compressor is nog moeilijker omdat de maat en koppeling 
waarschijnlijk anders zijn. En aangezien er ook geen standaardprocedure 
voor bestaat zult u waarschijnlijk moeten improviseren en op zoek 
moeten naar extra componenten tijdens de installatie. De consequentie 
van dit alles is een langere uitvaltijd. 

Stel dat ik voor een revisie ga?
De revisie van een motor kan een goedkope oplossing lijken, maar 
uiteindelijk verliest u geld door de verhoogde energiekosten en 
extra uitvaltijd. Een gereviseerde motor heeft niet langer dezelfde 
specificaties als vóór de revisie en heeft daardoor een tot 5% hoger 
energiegebruik. Uw compressor zal vaker en voor langere perioden 
onbruikbaar zijn. De totale levensverwachting van de compressor zal 
hier ook onder lijden en u heeft een grotere kans op een voortijdig 
defect. Een gereviseerde motor heeft, in tegenstelling tot een nieuwe 
Atlas Copco-motor, ook geen garantie.

Xchange-motor

www.atlascopco.com
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