
Ha áramot használ, az még nem jelenti azt, hogy saját erőművet kell 
létesítenie. Elég, ha szerződést köt egy megbízható szolgáltatóval. 
Hasonló módon lehetőség van arra is, hogy a sűrített levegőt 
előállító gépet az Atlas Copco kezelésében hagyja. Az AIRPlan 
szolgáltatással Ön hozzájuthat a szükséges sűrített levegőhöz 
és csak annyiért kell fizetnie, amennyit felhasznált. 
Egyszerűbben szólva: szolgáltatásként biztosítjuk a gépet!

AIRPlan

CSAK AZÉRT FIZESSEN, 
AMIT FELHASZNÁLT

A szolgáltatás mindent tartalmaz

 

Az AIRPlan egy sűrített levegő szállítására 
irányuló szerződés, amely mindent tartalmaz. 
A felhasználó megkapja a szükséges levegőt, 
miközben a sűrített levegőt előállító berendezés 
telepítését, karbantartását és korszerűen tartását 
az Atlas Copco végzi a szerződés időtartama alatt. 
Ez magában foglalja a kompresszorokat, 
szárítókat, szűrőket, központi vezérlő és megfigyelő 
rendszereket, sőt a légvezetékeket is.



Csökkentse a kockázatot

Élvezze a maximális 
rugalmasságot
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FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK…
Mi a különbség ahhoz képest, ha az enyém a kompresszor?
A sűrített levegőt előállító berendezés megvásárlása nagy hatással 
van az Ön beruházási költségeire. A befektetés költségein felül sok 
más költséget is figyelembe kell venni: adminisztrációs és 
tőkeköltséget, szállítást és telepítést, stb.
Ha az AIRPlant használja, semmilyen eszközt nem kell megvásárolnia. 
Minden sűrített levegővel kapcsolatos költség elszámolható működési 
költségként. És… ha pénzt tud felszabadítani más befektetésekhez, 
új üzleti lehetőségek nyílhatnak meg Ön előtt.

Mi történik, ha változik a sűrített levegő igényem?

Milyen megtakarításokat érhetek el?

Hogyan tudom elkerülni a váratlan költségeket?

AIRPlan

www.atlascopco.hu
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„Az, hogy csak a sűrített 
levegő használatáért fizetek, 
kényelmes megoldás 
számomra, amely lehetővé 
teszi, hogy alkalmazkodjak 
a változó igényekhez.”

Mostantól kezdve a berendezés 
megvásárlásával és karbantartásával 
kapcsolatos gondokat ráhagyhatja 
az Atlas Copcóra. Csak annyi sűrített 
levegőért fizessen, amennyire szüksége 
van. Tájékozódjon a helyi Atlas Copco 
képviselőtől a szerződés minden 
rugalmas feltételét illetően.

Az AIRPlan a legrugalmasabb és ugyanakkor 
kockázatmentes megoldásunk arra, hogy 
állandó, jó minőségű sűrített levegő ellátást 
biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmazkodik 
a felhasználó igényeihez. Magas szintű 
a megbízhatóság, emellett megalapozott 
gépválasztással, professzionális 
szolgáltatásainkkal és frissítéseinkkel 
alacsonyan tartjuk a felhasználó 
energiaköltségeit is.

Az AIRPlannel nincs beruházási költség. Az AIRPlan költségei 
tervezhetőek, átláthatóak. Két részből állnak: egy fix díjból és egy változó 
díjból, mely utóbbi azon alapul, hogy a kompresszorok hány órát működtek 
ténylegesen. A rendszeres karbantartást és korszerűsítést az AIRPlan 
tartalmazza, ami csökkenti az állásidőt és az energiaköltségeket.

Ha nagy változás történik a termelésben – például megnő vagy csökken 
a kapacitás –, akkor új beruházásokra, új módszerek vagy technológiák 
bevezetésére kerül sor és lehet, hogy a sűrített levegőt előállító 
berendezés, amelybe sok pénzt fektetett be előzőleg, már nem 
képes biztosítani az ideális levegőellátást.
Az AIRPlan révén elérhető az a kivételes rugalmasság, hogy a berendezést 
gyorsan az új követelményekhez lehet igazítani. Itt is hangsúlyozni kell, 
hogy nincs szükség beruházásra vagy hosszadalmas jóváhagyási folyamatra. 
Ez növeli a hatékonyságot, idő- és pénzmegtakarítást eredményez.

Ha a gép elromlik vagy sürgős javításra van szükség, ezek az előre nem 
látható költségek súlyosan érinthetik a tervezett költséggazdálkodást.
Az AIRPlan a mi kötelezettségvállalásunk arra, hogy kiváló minőségű sűrített 
levegőt biztosítunk Önnek megbízható módon, minimális állásidővel. 
A teljes vevőtámogatás, rendszerfelügyelet, megelőző javítások 
és vészhelyzeti segítségnyújtás kombinációja biztosítja a folyamatos 
megbízhatóságot és a maximális zavartalan üzemidőt.




