
Ratkaisuja kestävään tuottavuuteen

HUOLTOPALVELUN  
TODELLINEN ARVO



SINUN HUOLTOTARPEESI

Vaatimusten täyttäminen kerrasta toiseen toimintakustannusten karkaamatta edellyttää, että laitteistosi toimii 
luotettavasti ja tehokkaasti koko elinkaarensa ajan. Ensimmäinen looginen askel tätä kohti on laadukkaiden 
koneiden hankkiminen. Seuraavaksi on valittava oikea huoltoratkaisu. Jos paineilma on tärkeä osa 
tuotantoprosessia, Atlas Copcon huoltoratkaisut ovat erinomainen vaihtoehto sinulle.

Sinun tarpeesi, prioriteettisi ja käyttöpaikkasi olosuhteet ovat ratkaisevassa osassa tarvittavaa 
huoltotasoa määritettäessä. Asiantuntijamme arvioivat ne suhteessa liiketoiminnallisiin tavoitteisiisi 
niin, että tavoitteet myös täyttyvät!

1 TARPEISIISI RÄÄTÄLÖITY PALVELU
Miten voit varmistaa, että huollot suoritetaan ajallaan? 
Me toimitamme oikeat varaosat oikeaan aikaan 
laitteistosi ja käyttöolosuhteiden mukaan. Ilmoitamme 
myös selkeästi milloin ja minkälaista huoltoa tarvitaan. 

Monilla teollisuudenaloilla on huomattu, että 
oman huoltohenkilöstön ja sen vaatiman hallinnon, 
koulutuksen, työkalujen ja varaston ylläpitämisen 
kustannukset ylittävät ulkoistetun kunnossapidon 
kustannukset. Koulutetut huoltoasiantuntijamme 
minimoivat huoltotoimiin vaadittavan ajan ja 
havaitsevat mahdollisesta ongelmasta kielivät merkit 
ennen toimintahäiriöitä, minkä ansiosta vältytään 
ylimääräisiltä tuotannon keskeytymisiltä ja seisonta-
ajoilta.

Entä jos haluat keskittyä täysin ydinliiketoimintaasi? 
Kiinteää vuosikustannusta vastaan huolehdimme 
laitteistosi kokonaisylläpidosta sisältäen 
toimintavarmuuden takaavat määräaikaishuollot, 
täyshuollot ja tarvittavat korjaukset. Se tarkoittaa 
kevyttä hallintoa, täydellistä budjetin hallintaa 
ja maksimaalista laitteiston käytettävyyttä sekä 
mahdollisimman pieniä kokonaiskustannuksia.

Mitä tahansa huoltotarpeita tai -toiveita sinulla onkaan, 
Atlas Copco voi räätälöidä niihin vastaavat ratkaisut.

 TIESITKÖ TÄTÄ?
Kompressorin työkuormituksen, 
käyttötarkoituksen ja käyttöolosuhteiden 
mukaan räätälöity huoltoratkaisu pienentää 
elinkaarikustannuksia 35 %.
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2 KAIKKI IRTI INVESTOINNEISTASI
Haluatko suojella investointiasi?  
Asianmukainen huolto, oikeat kulutusosat ja ajallaan 
suoritetut huollot varmistavat, että laitteisto tarjoaa 
parhaan mahdollisen vastineen rahoillesi koko sen 
odotettavissa olevan elinkaaren ajan. Räätälöidyn 
huoltoratkaisun valitseminen varhaisessa vaiheessa 
tuottaa merkittäviä etuja pitkällä aikavälillä. 

Pysähdy hetkeksi vertaamaan tätä pikaratkaisuihin. 
Mikä on energiankulutuksen osuus pitkän aikavälin 
kokonaiskustannuksissa? Se on todennäköisesti 
selvästi suurin yksittäinen tekijä. Säännöllisellä 
huollolla varmistat laitteistosi energiatehokkuuden. 
Siksi huoltopalveluun panostaminen säästää sinulle 
selvää rahaa niin, että sijoituksesi maksaa itsensä 
takaisin.

3  KAIKKI HUOMIOIDAAN
Miten jatkuva käyttö, pöly, kuumuus, kuormitushuiput 
jne. vaikuttavat sinun laitteistoosi? Entä 
mitä seurauksia kompressorin mahdollisesta 
vikaantumisesta olisi liiketoiminnallesi? Selviätkö 
pelkillä korjauskustannuksilla vai onko odotettavissa 
vakavampia seurauksia, kuten tuotantotappioita, 
ylityökuluja, tuottamuksellisia vastuita, laitteiston 

 TIESITKÖ TÄTÄ?
Yksikin ylimääräinen kompressoriviasta 
johtuva seisokkipäivä voi maksaa enemmän 
kuin vuoden huollot. Oikea huoltoratkaisu 
voi lisätä koneen käytettävyysaikaa jopa 15 
päivällä.

 TIESITKÖ TÄTÄ?
Koko käyttöiän kattava huolto tulee 
halvemmaksi kuin puutteellisen huollon 
mahdollisesti aiheuttamat seuraukset, kuten 
suuri energiankulutus, tuotantokatkokset, 
turvallisuus- ja työvoimaongelmat, 
sopimusrikkomussakot, uuden laitteiston 
hankinta ja asennus ja niin edelleen. 

päätyminen romutettavaksi tai laatuun liittyviä 
kustannuksia? 

Jos nämä riskit voivat toteutua kohdallasi, sinun 
kannattaa valita kaikki riskit kattava huoltoratkaisu, 
joka sisältää prioriteettituen. Paremman 
toimintavarmuuden lisäksi tiedät varmasti myös 
toimintabudjettisi. Voit myös pidentää vuosia 
uskollisesti palvelleen laitteistosi käyttöikää 
ennakoivilla toimilla, kuten kriittisten osien 
vaihtamisella.

4  LUOTETTAVA KUMPPANISI
Minkä tahansa palvelutason valitsetkin, saat aina 
käyttöösi asiantuntemuksemme sekä globaalin ja 
paikallisen kenttäkokemuksemme missä ja milloin 
vain sitä tarvitset. Pyydä asiantuntijoiltamme 
neuvoa sinun prioriteettejasi, toimintaehtojasi ja 
tuotantosuunnitelmaasi parhaiten vastaavan ratkaisun 
valitsemisessa. Näin pääset hyötymään huolto- ja 
logistiikkaorganisaatiostamme ja varmistat tehokkaan 
huollon sekä minimaaliset seisonta-ajat. 

Totea huoltopalvelujemme todellinen arvo. Anna 
Atlas Copcon selvittää ja tarjota sinulle juuri 
sinun tarpeisiisi sopiva huoltoratkaisu.



www.atlascopco.comwww.atlascopco.com
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SITOUTUNEITA KESTÄVÄÄN TUOTTAVUUTEEN

Kannamme toiminnassamme vastuun asiakkaita, ympäristöä ja 
ympärillämme olevia ihmisiä kohtaan. Haluamme tarjota tuotteita ja 
palveluita, jotka kestävät ajan saatossa. Tätä kutsumme - kestäväksi 
tuottavuudeksi.


