
Oikein ajoitettu varikkopysähdys varmistaa, että formula-
auton suorituskyky pysyy hyvänä kierroksesta toiseen. 
Käyttöturva-huoltosopimuksella saat saman palvelun 
paineilmakompressorillesi: säännölliset huollot varmistavat 
jatkuvan tuottavuuden ja tehokkuuden.

Käyttöturva-huoltosopimus

Optimaalinen 
huoltoratkaisu
Käyttöturva-huoltosopimuksella 
saat käyttöösi Atlas Copcon tehtaan 
kouluttamien teknikoiden ajallaan 
suorittamat huollot sekä laadukkaat 
alkuperäisosat. 

Huoltoaikataulu räätälöidään aina 
laitteistosi ja käyttöpaikkasi olosuhteiden 
mukaan. Sinulle se tarkoittaa lisää 
käytettävyysaikaa ja parempaa 
energiatehokkuutta sekä luotettavuutta 
kiinteää kausimaksua vastaan.

LUOTETTAVAA SUORITUSKYKYÄ



Pidä langat käsissäsi

Säännöllisten huoltoraporttien myötä pysyt 
aina perillä järjestelmäsi kunnosta, joten pystyt 
tekemään perusteltuja päätöksiä tuotantosi 
tehokkuudesta.

Jos teknikkomme huomaavat orastavan 
ongelman, joka voi lopulta vaikuttaa tuotantoon, 
saat huollon lisäksi ehdotuksen toimenpiteistä, 
joiden avulla vältät mahdolliset vauriot.

”Käyttöturva-huoltosopimuksen 
myötä energiankulutus laski 
3 %, joten se maksaa itsensä 
takaisin.”

Jätä se asiantuntijoiden 
huolehdittavaksi

Nosta paineilmakompressorisi huolto uudelle 
tasolle ja hyödy optimaalisesta suorituskyvystä 
sekä maksimaalisista kustannussäästöistä. 
Käyttöturva-huoltosopimuksen varmistama 
laadukas tuki auttaa sinut voittajana maaliin. 

Ota yhteyttä Atlas Copcon edustajaan jo tänään!

OLETKO MIETTINYT…
Entä jos tilaan huollon silloin, kun sitä tarvitsen?
Silloin sinun on seurattava tarkasti kompressorin huoltovaatimuksia 
ja tilattava jokainen huoltokäynti erikseen. Hankintaprosessin 
vaiheet vievät aikaa ja saattavat johtaa huollon viivästymiseen sekä 
mahdollisesti kokonaiskustannusten kohoamiseen.

Entä jos minulla on oma tiimi huoltoa varten?
Yrityksenne parhaatkaan teknikot eivät tunne kompressoreita yhtä 
perusteellisesti kuin niihin erikoistunut Atlas Copcon huoltoteknikko. 
Huolto saattaa kestää tavallista pitempään, ja jokin pieni tekninen 
ongelma saattaa jäädä havaitsematta. 

Oikeat varaosat?
Atlas Copcon alkuperäisvaraosat sopivat laitteeseesi 100% 
varmuudella ja varmistavat paineilmajärjestelmäsi tehokkaan 
toiminnan huoltojen välillä.

Saanko mitään etuja huoltokäyntien välillä?
Käyttöturva-huoltosopimus tarjoaa useita etuja. Erityisesti asiakkaamme 
ovat arvostaneet helppoa tilausprosessia. Kaikki resurssit varataan 
hyvissä ajoin etukäteen, joten voit keskittyä ydinliiketoimintaasi.

Käyttöturva-huoltosopimus

www.atlascopco.fi

KORKEA 
TOIMINTAVARMUUS 

OPTIMAALINEN 
TEHOKKUUS

AJAN JA RESURSSIEN
SÄÄSTÖ

LAADUN-
VARMISTUS
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