
Hankkimasi Atlas Copco -laitteisto tulee tuottamaan 
sinulle tarvitsemaasi laadukasta paineilmaa tehokkaasti 
ja luotettavasti koko pitkän yhteisen taipaleenne 
ajan. Menestyksekkään matkan takaa Käyttöturva+ 
-huoltosopimus. 

Käyttöturva+

Ensimmäiset  
viisi vuotta

Käyttöturva+ -huoltosopimus varmistaa, 
että ensimmäiset viisi vuotta laitteistosi 
kanssa sujuvat turvallisesti ja ongelmitta. 
Lupaava alku on tärkeätä tavoitteen 
täyttymisen kannalta. 

Voit luottaa siihen, että laitteistosi 
toimii luotettavasti, tehokkaasti 
ja ilman ylimääräisiä seisokkeja 
seuraavat viisi vuotta. Suunnitelma 
auttaa sinua minimoimaan käyttöiän 
elinkaarikustannukset.

LÄHDE LIIKKEELLE  
OIKEALLA JALALLA



Vahvat perustukset

Käyttöturva+ -huoltosopimus pidentää 
normaalin takuun viiteen vuoteen 
kattaen kaikki korjauskulut, jotka eivät 
johdu asiakkaan laiminlyönnistä tai 
sopimattomista ympäristön olosuhteista. 

Lisäksi Käyttöturva+ sisältää kokeneiden 
palvelutiimiemme viimeisintä 
tuotetietoa ja parhaita huoltotyökaluja 
hyödyntäen suorittamat ennakkohuollot. 
Alkuperäisosien käyttäminen takaa 
paineilmajärjestelmäsi virheettömän 
toiminnan. 

Kaikki huollot suoritetaan aina ajallaan 
Atlas Copcon korkeiden laatuvaatimusten 
mukaisesti.

”GA160 -kompressorini 
Käyttöturva+ maksoi 
itsensä takaisin vajaassa 
12 kuukaudessa. Oikeat 
osat ja huollot ovat 
auttaneet leikkaamaan 
energiakulujani 3 %.”

Aloita turvallinen taipale nyt

Käyttöturva+ -huoltosopimus tarjoaa 
ainutlaatuisen mahdollisuuden saada 
viiden vuoden toimintavarmuus ja 
ennakkohuollot erittäin kilpailukykyiseen 
hintaan. 

Käyttöturva+ on voimassa kaikille Atlas 
Copcon kompressoreille, kuivaimille ja 
apulaitteille viiden vuoden ajan laitteen 
hankinnasta tai ennen ensimmäisen 
huollon ajankohtaa. Hanki omasi nyt!

SISÄLTÄÄ 
KAIKEN KÄYTETTÄVYYSAIKA

ENERGIATEHOKKUUS KIINTEÄ 
BUDJETTI

OLETKO MIETTINYT…
Mitä voi tapahtua viiden vuoden aikana ilman 
huoltosuunnitelmaa?
Asianmukaisin välein suoritettujen huoltojen laiminlyöminen lyhentää 
komponenttien käyttöikää ja vaarantaa järjestelmän virheettömän 
toiminnan. Havaitsematta jäävät ongelmat voivat paisua ja 
aiheuttaa vaurioita. Lopulta tällaiset näkymättömät kustannukset 
muuttuvat näkyviksi. Käyttöturva+ -huoltosopimuksessa huoltovälit 
suunnitellaan yksityiskohtaisesti alusta lähtien. 

Mitä seurauksia toimintahäiriöllä voi olla tuotantooni?
Paineilma on tärkeä osa tuotantoprosessiasi. Pienikin häiriö voi 
johtaa tuotannon pysähtymiseen, tilausten menettämiseen, 
materiaalihukkaan, tuotteen kontaminoitumiseen jne. Käyttöturva+ 
-asiakkaana olet etusijalla kiireellisiä korjauksia suunniteltaessa. 

Miten energiakulut vaikuttavat budjettiini?
Energiankulutus muodostaa suurimman osan paineilmalaitteiston 
elinkaarikustannuksista. Puutteellinen huolto voi aiheuttaa 
järjestelmän tehokkuutta heikentäviä painehäviöitä. Käyttöturva+ 
-huoltosopimus takaa, että kaikki kuluvat osat korvataan ajallaan 
uusilla alkuperäisvaraosilla.

Kuinka tärkeätä on tietää kustannukset etukäteen?
Huoltokustannukset voivat vaihdella merkittävästi viiden vuoden aikana. 
Kohdalle mahdollisesti osuva tavanomaista suurempi korjaustyö voi 
sotkea budjetin pahanpäiväisesti. Käyttöturva+ kattaa kaikki korjaukset 
kiinteää vuosikustannusta vastaan.

Käyttöturva+

www.atlascopco.fi
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