UltraCare
Ontworpen voor uw gemoedsrust
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persluchtsystemen , gereedschappen, pompen en logistieke systemen betreffende vloeistoffen van divers materiaal. We verhogen ook de
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Ingersoll Rand compressoren zijn niet ontworpen, of goedgekeurd voor ademluchttoepassingen. Ingersoll Rand accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
voor compressoren gebruikt in ademluchttoepassingen.
Niets in deze brochure is bedoeld ter verlenging van de garantie of aanvulling op de uitvoering uitdrukkelijk of niet uitdrukkelijk, met betrekking tot het hierin
beschreven product. Deze garanties of voorschriften bij producten zijn in overeenkomst met de verkoopvoorwaarden van Ingersoll Rand voor deze producten, die op
verzoek verkrijgbaar zijn.
Ingersoll Rand voert een beleid van constante productontwikkeling. Ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder voorbehoud
gemodificeerd worden.
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Het alles-in-één onderhoudsprogramma

één prijs dekt alle kosten
15% kapitaal

energiebesparingen
door efficiënt functioneren

10% onderhoud

minimaal risico van storingen
vaste kosten voor vijf jaar
75% energie

verlengbaar contract

Investering in de afgelopen 20 jaar*

ULTRACARE
Ontworpen voor uw rust

Om uw systemen 24 uur per dag en 7 dagen per week te laten draaien met maximale efficiency,
heeft Ingersoll Rand UltraCare opgezet een vijfjarig alles-in-één onderhoudsprogramma voor
schroef- en centrifugaalcompressoren en persluchtdrogers. Een vaste prijs dekt alle kosten. Dus
geen verborgen toeslagen.

Eén jaarlijkse betaling, één vaste prijs
Alles is inbegrepen
Na aanmelding ontvangt u één factuur aan het begin van elk jaar. Deze vaste jaarprijs dekt
regulier onderhoud door erkende Ingersoll Rand-onderhoudsvertegenwoordigers en daarnaast
reserveonderdelen, verbruiksartikelen, smeermiddelen en noodreparaties. Zo weet u precies wat u
in de komende vijf jaar kwijt bent en komt u niet voor verrassingen te staan.

Een verlies van 2 of 3 procent efficiency bij een 75 kW-compressor kan u per jaar ruim 2000 euro
kosten. UltraCare waarborgt dat uw persluchtsysteem altijd functioneert met optimale efficiency.
De andere verborgen kosten van het gebruik van een persluchtsysteem zijn de onvoorziene
onderbrekingen in de persluchttoevoer. Het verlies van de persluchttoevoer kan leiden tot uren
productieverlies, hetgeen natuurlijk kan resulteren in duizenden euro’s verlies aan inkomsten. In
veel fabrieken is een uur productie veel meer waard dan de compressor.
UltraCare waarborgt dat uw persluchtsysteem onderhouden wordt volgens de specificaties en
het onderhoudsschema van de fabrikant. De verantwoordelijkheid van de planning en uitvoering
van onderhoud neemt Ingersoll Rand op zich. Hierdoor wordt de mogelijkheid van onvoorziene
onderbrekingen aanzienlijk beperkt en wordt uw effectieve productietijd gewaarborgd.
UltraCare biedt maximale betrouwbaarheid en minimale risico’s.

En nog verder
Uw eerste aanmelding is voor 5 jaar, maar langer is ook mogelijk. U kunt ervoor kiezen om uw
contract voor UltraCare te verlengen aan het einde van elke periode van 5 jaar.

Optimale efficiency, maximale betrouwbaarheid…
Minimale risico’s
Alle persluchtsystemen vereisen periodiek onderhoud om betrouwbaar te blijven functioneren en
regulier onderhoud is de hoeksteen van UltraCare
Naast de levering van het benodigde onderhoud, geeft UltraCare u gemoedsrust door verbeterde
energie-efficiency en verhoogde betrouwbaarheid.
Het energieverbruik is de grootste kostenpost bij het gebruik van een persluchtsysteem. UltraCare
waarborgt dat filters en vloeistoffen in optimale conditie worden gehouden, zodat er geen
efficiencyverliezen optreden in uw persluchtsysteem.

Geef uzelf gemoedsrust
Klinkt dit interessant? Ga naar www.ingersollrandproducts.com/ultracare of neem contact op met
uw Ingersoll Rand-distributeur. Teken vandaag in op UltraCare voor uw gemoedsrust - uw systeem
is in goede handen.
*Voorbeeld van een berekening op basis van het vermogen van een compressor x kosten in ¤/kWh x het aantal uren, kosten van
de compressor en onderhoudskosten. De werkelijke cijfers kunnen variëren, afhankelijk van de energiekosten in het betreffende
land, het type compressor, het aantal uren per jaar dat de compressor draait, de levensduur van de compressor en of de garantie
wordt verlengd of niet.

