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Et vedlikeholdsprogram som dekker alt

én pris dekker alt
15% kapital

energisparing
som følge av effektiv drift

10% vedlikehold

minimal risiko for driftsstans
faste kostnader over fem år
75% energi

fornybar kontrakt

Investering i løpet av de siste 20 årene*

ULTRACARE
Designet for ro i sjelen

For å holde systemene gående 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, har Ingersoll Rand utformet
UltraCare, et fem års altomfattende vedlikeholdsprogram for rotasjonskompressorer og sentri
fugalkompressorer samt lufttørkere. Et fast beløp dekker alle kostnader. Ingen skjulte
ekstrakostnader.

En årlig betaling, en fast pris
Alt dekkes
Så snart du har registrert deg, vil du motta en faktura i begynnelsen av hvert år. Den faste, årlige
avgiften dekker regelmessig vedlikehold av autorisert fagmann godkjent av Ingersoll Rand samt
reservedeler, smøremidler og nødhjelp ved plutselig driftsstans. På denne måten vet du nøyaktig
hvor mye det vil koste deg de fem neste årene, og du spares for negative overraskelser.

Med et tap på to eller tre prosent effekt i en 75 kW kompressor, kan du tape over 2000 euro årlig.
UltraCare sikrer at trykkluftsystemet alltid fungerer med optimal effektivitet.
Den andre skjulte kostnaden ved å kjøre en trykkluftsystem er uforutsette avbrudd i lufttilførsel.
Mangel på trykkluft kan føre til timer med tapt produksjon, noe som igjen kan generere tusenvis
av kroner i tapte inntekter. I mange fabrikker kan en times produksjon være verd langt mer enn
prisen på selve luftkompressoren.
UltraCare sikrer at trykkluftsystemet vedlikeholdes i samsvar med produsentens spesifikasjoner og
innenfor produsentens tidsplan. Ansvaret for planlegging og gjennomføring av vedlikehold ligger
hos Ingersoll Rand. Dette reduserer drastisk muligheten for uforutsett stans og sikrer oppetid på
anlegget ditt.
UltraCare leverer maksimal pålitelitghet og minimal risiko.

Og senere
Den første avtalen går over fem år, men den trenger ikke slutte der. Du kan velge å videreføre din
UltraCare kontrakt når avtaleperioden går ut etter femårsperioden.

Optimal effektivitet, maksimal pålitelighet...
Minimal risiko
Alle trykkluftsystemer krever periodisk vedlikehold for å kunne fungere pålitelig, og regelmessig
vedlikehold er selve hjørnesteinen for UltraCare.
I tillegg til å levere nødvendig vedlikehold, øker UltraCare din trygghet når du vet at du kan stole
på topp energieffektivitet og økt pålitelighet.
Elektrisitetsforbruket utgjør den største driftskostnadene i et trykkluftsystem. UltraCare
sikrer at filtre og væsker holdes i optimal stand, slik at du ikke opplever effektivitetstap i
trykkluftsystemet.

Gi deg selv arbeidsro
Høres dette interessant ut? Besøk www.ingersollrandproducts.com/ultracare eller kontakt din
Ingersoll Rand-distributør. Inngå avtale for UltraCare i dag og få arbeidsro – systemet ditt er i
trygge hender.

*Eksempel på en beregning basert på kraften i en kompressor x kostnad i ¤/kWh x antall timer, kostnader for kompressor og
vedlikeholdskostnader. Faktiske tall vil variere med prisen på energi i de enkelte land, type kompressor, antall timer per år
kompressoren kjører, levetid på kompressoren og om garantien er utvidet eller ikke.

