
Ostron kanske ser likadana ut på utsidan, men det är bara 
vissa av dem som innehåller unika och värdefulla pärlor. Med 
ett element från Atlas Copco i hjärtat av din kompressor får 
du en oöverträffad luftkvalitet, tillförlitlighet och prestanda. 

Utbytesprogram för element

Överlägsen in 
i minsta detalj

På Atlas Copco har vi en oöverträffad 
kunskap om kompressorteknik, som 
vi byggt upp under årtionden och som 
drivs framåt av kontinuerlig innovation. 
Den här unika expertisen gör att 
utbytesprogrammet för element ger dig 
marknadsledande kompressorelement 
utformade för optimal energieffektivitet 
och luftkvalitet. Våra element innehåller 
den senaste tekniska utvecklingen, 
så istället för att bara återställa 
kompressorns ursprungliga prestanda 
kan den till och med förbättras.

MED BRA VÄRDE I FOKUS 



En helt egen klass

Alla element från Atlas Copco är särskilt 
utformade för våra kompressorer och 
har en effektivitet som helt enkelt inte 
kan fås med generiska komponenter. 
De byggs internt och utsätts för rigorösa 
kvalitetstester så att varje element 
uppfyller specifikationen. Det här 
garanterar att du även i fortsättningen 
kan vara nöjd med din kompressor från 
Atlas Copco.   

Dessutom levereras alla element i 
utbytesprogrammet med en särskild 
monteringssats, som består av delar 
som designats enligt samma höga 
standard. Allt för att du ska få bästa 
möjliga prestanda.

”Elementen är de viktigaste 
delarna i vår kompressor, 
och utbytesprogrammet 
för element är det enda 
realistiska alternativet.”

Nöj dig inte med mindre än 
det bästa

När det är dags att byta ut kompressorns 
hjärta ska du vända dig till Atlas Copcos 
utbytesprogram för element, så att du 
får optimal luftkvalitet och drifttid även 
i fortsättningen.

Kontakta din Atlas Copco-representant 
idag!

FRÅGA DIG SJÄLV…
Hur gör jag om tredje part erbjuder ett renoverat, oljefritt element?
Oljefria element som byggs eller renoveras av tredje part kanske 
inte ger de prestanda du förväntar dig från din Z-kompressor. 
Risken är stor för ökad energiförbrukning vilket påverkar den totala 
ägandekostnaden. Lager och andra komponenter av lägre kvalitet 
minskar kompressorns livslängd och ökar dramatiskt risken för fel. 

När kan renoverade element vara ett alternativ?
Atlas Copco har ett renoveringsprogram för oljeinsprutade element. 
Dessa uppfyller samma standarder som alla våra produkter, och 
vi använder oss av vår fabrikskompetens och äkta reservdelar 
från Atlas Copco. Hela processen kontrolleras noggrant så att det 
renoverade elementet får hög tillförlitlighet och bra drifttid. 

Varför är det viktigt för luftkvaliteten med ett äkta oljefritt element?
Den avancerade tekniken som ligger bakom oljefri luft av klass 0 har 
mycket små felmarginaler. Labyrinttätningarna separerar oljan helt 
från luftkretsen, och komposition och tjocklek hos rotorns beläggning 
måste stämma exakt. I annat fall kan minsta oljekontaminering 
leda till förstörda produkter, driftstopp i produktionen, återkallade 
produkter, juridiska påföljder eller ett skadat rykte.

Vad löper jag för finansiell risk när jag använder ett element som 
inte är äkta?
Förutom stopp i produktionen i händelse av fel så kan 
reparationskostnaderna vara betydande. Om du inte avsätter medel 
för sådana extrakostnader kan de tänja på budgeten. Eftersom våra 
element har en beprövad tillförlitlighet så kan Atlas Copco erbjuda en 
fullständig garanti för alla element i utbytesprogrammet.

Utbytesprogram för element

www.atlascopco.com
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