Elemento Xchange

ALTO VALOR DO NÚCLEO

Ostras podem parecer iguais do lado de fora, mas somente
algumas contém uma única e valorosa pérola. No coração do
nosso compressor, somente um elemento da Atlas Copco
oferecerá qualidade de ar incomparável, confiabilidade e
desempenho completo.

Superior em cada detalhe
Na Atlas Copco, temos uma percepção
incomparável da tecnologia de
compressão, construída ao longo de
muitas décadas e guiada por uma
inovação contínua. Resultado desse
conhecimento exclusivo, o Elemento
Xchange oferece o melhor elemento de
compressor da classe, projetado para
fornecer o máximo de eficiência em
energia e qualidade de ar. Incorporando
os desenvolvimentos mais recentes,
ele não apenas restaura o desempenho
original do compressor, mas também
o aprimora.

Elemento Xchange

Uma classe própria
Todos os elementos da Atlas Copco
foram feitos especialmente para os nossos
compressores, alcançando níveis de
eficiência que não podem ser obtidos com
componentes genéricos. Todos são feitos
internamente e passam por um sistema
de garantia de qualidade rigoroso, para
certificar que cada elemento atende às
especificações. Essa é a sua garantia de
continuar tendo uma experiência positiva
com o compressor da Atlas Copco.
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Além disso, todos os nossos Elementos
Xchange são acompanhados por um kit
de montagem exclusivo, que consiste em
peças feitas de acordo com os mesmos
padrões altos e testados rigorosamente,
garantindo o melhor desempenho.

E se outra empresa oferecer um elemento isento de óleo reformado?
Elementos isentos de óleo feitos ou reformados por terceiros podem
não oferecer o desempenho esperado do seu compressor Z. Há uma
grande chance de aumento no consumo de energia, impactando o seu
custo total de propriedade. Rolamentos de menor qualidade e outros
componentes irão diminuir a vida útil do seu compressor e aumentar
consideravelmente o risco de falha.
Quando os elementos reformados são uma opção válida?
Somente para elementos com óleo injetado, a Atlas Copco oferece
um programa de reforma de alta qualidade. Ele está em conformidade
com os mesmos padrões de todos os nossos produtos, usando
nosso conhecimento de fábrica e peças genuínas da Atlas Copco.
Todo o processo é controlado rigorosamente, resultando em uma
confiabilidade e tempo de operação altos do elemento reformado.
Por que um elemento isento de óleo genuíno é importante para a
qualidade do ar?
A tecnologia sofisticada por trás do ar isento de óleo Classe Zero
não deixa margem para erro. Vedações de ar em labirinto separam
totalmente o óleo do circuito de ar e a composição do revestimento
do rotor e a espessura precisam ser microscopicamente precisos.
Caso contrário, até mesmo a menor contaminação por óleo pode
estragar os produtos, causar uma paralisação na produção, recalls,
ações legais e prejudicar a reputação.
Qual é o risco financeiro de um elemento não genuíno?
Além da perda de produção no caso de uma falha, os custos de
reparo podem ser consideráveis. A menos que você tome as medidas
para antecipar esses custos adicionais, eles podem prejudicar o seu
orçamento. Por causa da confiabilidade comprovada dos nossos
elementos, a Atlas Copco é capaz de oferecer garantia total com todos
os nossos Elementos Xchange.

www.atlascopco.com.br

“Os elementos são a
principal característica
do nosso compressor.
Elementos Xchange
são a única opção de
substituição válida.”

Faça com o melhor
Quando chegar a hora de substituir o
coração do seu compressor, opte pelos
Elementos Xchange da Atlas Copco e
continue desfrutando de uma qualidade
de ar e funcionamento ideais.
Entre em contato com o seu representante
Atlas Copco hoje mesmo!
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PERGUNTE A SI MESMO...

