
I djurriket är det oundvikligt att flockledarens styrka avtar allt 
eftersom, och till slut är det dags för nästa generation att ta 
över. När det är dags att byta ut motorn i din kompressor har 
Atlas Copco en lösning som ger din utrustning nytt liv och nästa 
generations prestanda: Utbytesprogrammet för motorer.

Utbytesprogrammet för motorer

Möjlighet att uppgradera

År efter år av drift i den tuffa miljön inuti 
en kompressor kan ta ut sin rätt hos en 
motor, så att energieffektiviteten till slut 
minskar till en punkt där du behöver byta 
ut den.  
Det här är möjligheten att uppgradera 
drivlinan i din kompressor. Motorerna 
i utbytesprogrammet från Atlas Copco 
har de senaste tekniska nyheterna, så 
att du får den effekt du behöver och en 
energieffektivitet på en helt ny nivå.

NÄSTA GENERATIONS KRAFT



Ett beprövat utbytesprogram

Atlas Copco har precis rätt motortyp 
för din kompressor, så att du får bättre 
effektivitet och servicefaktor jämfört med 
alternativa motorer. Dessutom kan det 
vara komplicerat att installera en helt ny 
motor, medan vi har alla komponenter 
redo och vet hur de ska passas in snabbt 
och effektivt. Det minimerar driftstoppet 
i din produktion. 

”Utbytesprogrammet 
för motorer hjälper 
oss att hålla den totala 
ägandekostnaden under 
kontroll, och ger oss bästa 
möjliga avkastning på 
vår investering.”

Kom igång snabbt

Återställ produktiviteten och förbättra din 
energieffektivitet. Skaffa den enda motor 
som är bra nog för din kompressor. Gå 
med i utbytesprogrammet för motorer 
från Atlas Copco.

Kontakta din Atlas Copco-representant 
idag!

FRÅGA DIG SJÄLV…
Kan jag inte skaffa en motor lokalt?
När du köper en motor ur en katalog får du inte samma prestanda 
och livslängd som med en särskilt utformad motor från Atlas Copco. 
Om motorns storlek inte passar till 100 % med driftskraven i 
din kompressor kan det påverka utrustningens effektivitet och 
tillförlitlighet avsevärt.

Kan jag inte installera en vanlig motor på egen hand?
Vid montering av motorer krävs alltid specialutrustning, men det är 
ännu svårare att montera en generisk motor i en kompressor från 
Atlas Copco eftersom storleken och kopplingarna förmodligen är 
annorlunda. Eftersom det heller inte finns någon standardprocedur 
kanske du måste improvisera och skaffa ytterligare komponenter 
under tiden. 
Konsekvensen är så klart att driftstoppet varar längre. 

Kan jag inte istället välja omlindning?
Omlindning av motorn kan verka som en prisvärd lösning, men 
du förlorar i slutänden mer på den ökade energikostnaden 
och ytterligare driftstopp. En omlindad motor har inte samma 
specifikation som innan omlindningen, så energiförbrukningen kan bli 
upp till 5 % högre. Din kompressor blir dessutom otillgänglig oftare 
och under längre perioder. Kompressorns totala livslängd försämras 
också medan risken för att den går sönder i förtid ökar. Till skillnad 
från en ny motor från Atlas Copco så levereras inte omlindade 
motorer med garanti.

Utbytesprogrammet för motorer

www.atlascopco.com
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