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Kokonaishuolto-ohjelma

yksi maksu kattaa kaiken
energiansäästöjä
toimimalla tehokkaasti

15% pääoma

käyttökatkosten aiheuttamien
riskien minimointi
viidelle vuodelle jakaantuvat
kiinteät kustannukset

10% huolto

75% energia

jatkettavissa oleva sopimus
Investoinnit kuluneiden 20 vuoden aikana*

ULTRACARE
Mielenrauhasi takaaja

Takaa järjestelmäsi maksimaalinen hyötysuhde 24 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa, Ingersoll Randin
suunnittelemalla UltraCare ruuvi- ja keskipakokompressoreiden sekä kuivainten viisivuotisella
kokonaishuolto-ohjelmalla. Yksi kiinteä maksu kattaa kaikki kulut. Ei piilotettuja lisäkustannuksia.

Yksi vuosittainen maksu, yksi kiinteä hinta
Kattaa kaiken
Solmimalla sopimuksen saat yhden laskun aina vuoden alussa. Tämä kiinteä vuosimaksu kattaa
Ingersoll Randin valtuutettujen palveluntarjoajien suorittamat määräaikaishuollot ja varaosat,
tarvikkeet, voiteluaineet sekä hätäpalvelun vikaantumistilanteiden varalle. Näin tiedät tarkalleen,
mitä seuraavan viiden vuoden kulut ovat ilman yllätyksiä.

75 kW:n kompressorin kahden tai kolmen prosentin hyötysuhdehäviö voi maksaa yli 2000 euroa
vuodessa. UltraCare takaa, että paineilmajärjestelmä toimii aina optimaalisella hyötysuhteella.
Muita paineilmajärjestelmien käyttöön liittyviä piilokustannuksia ovat odottamattomat katkokset
paineilmantuotossa. Paineilman tuoton menettäminen voi johtaa tuntien tuotannon menetykseen,
mikä tietysti voi näkyä tuhansien eurojen menetettyinä tuloina. Monissa tehtaissa tunnin tuotannon
arvo on paljon enemmän kuin kompressorin hinta.
UltraCare takaa, että paineilmajärjestelmä huolletaan valmistajan ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.
Ingersoll Rand ottaa vastatakseen huoltotoimenpiteiden ajoituksesta ja suorittamisesta. Tämä
vähentää olennaisesti odottamattomien seisokkien mahdollisuutta ja takaa sen, että laitos pysyy
toimintakunnossa.
UltraCare tarjoaa huippu luotettavuutta ja minimoi riskit.

ja pitemmäksikin aikaa
Ensimmäisen sopimuskauden pituus on 5 vuotta, mutta sen ei tarvitse olla viimeinen. Voit
halutessasi jatkaa UltraCare sopimusta kunkin 5-vuotiskauden lopussa.

Mahdollisimman tehokasta ja luotettavaa…
Minimaaliset riskit
Kaikki paineilmajärjestelmät edellyttävät säännöllistä huoltoa, jotta ne toimisivat luotettavasti, ja
säännöllinen huolto on kulmakivi, joka UltraCare.
Vaadittavan huollon lisäksi UltraCare takaa mielenrauhasi parantamalla energiatehokkuutta ja
luotettavuutta.
Sähkönkulutus muodostaa paineilmajärjestelmien suurimman käyttökustannuserän. UltraCare
takaa, että suodattimet ja nesteet pidetään optimikunnossa niin, ettei paineilmajärjestelmään
pääse syntymään hyötysuhdehäviöitä.

Anna itsellesi mielenrauha
Kuulostaako kiinnostavalta? Valitse www.ingersollrandproducts.com/ultracare tai ota yhteyttä
Ingersoll Randin jälleenmyyjään. Tee UltraCare sopimus mielenrauhasi takaamiseksi - järjestelmäsi
on hyvissä käsissä.

*Esimerkkilaskelma perustuu kompressorin tehoon x energian hintaan ¤/kWh x tuntimäärään, kompressorin hintaan ja
huoltokustannuksiin. Todelliset luvut määräytyvät maakohtaisten energiakustannusten, kompressorin tyypin, kompressorin
vuotuisten käyttötuntien, laitteen elinkaaren sekä sen mukaan, jatketaanko takuuta.

