Atlas Copco Rental

Lösningar för tillfällig tryckluft,
strömförsörjning och kvävgas
Din partner för kort- eller långvarig uthyrning
samt för planerade och oväntade situationer.
När som helst.

Atlas Copco Rental Sweden
Hyr mer än bara en maskin

Kom igång igen på nolltid.
Gäller det ett nödstopp? Eller ett planerat underhåll av
utrustningen? Vi på Atlas Copco Rental är tillgängliga
dygnet runt. Oavsett vad du behöver kan vi hitta den
bästa lösningen för ditt projekt. Vår utrustning är
certifierad, tillförlitlig och energieffektiv.

Hos oss får du alltid:
NACKA

Oljefri tryckluft

Oljeinsprutad
tryckluft

■■ Lösningar med fullservice. Vi hanterar
lösningsdesign, ordnar med transporter och ger
även support på plats.
■■ Ett team med experter, från projektingenjörer till
operatörer ute på plats
■■ Nationell täckning:

Effekt

Kväve

Service

Ring oss:
00800 1768 1768
08-743 9000
Atlas Copco Rental
Sickla Industriväg 19
105 23 Nacka Stockholm
Telefon: 08-743 9000
E-post: rental.cpr@se.atlascopco.com

www.atlascopcorental.com

Först med en helt oljefri kompressorteknik
När du behöver en helt ren luft i din verksamhet räcker det inte med
"tekniskt oljefri” tryckluft. Atlas Copco var den första leverantören som
fick certifieringen ISO 8573-1 klass 0 för oljefria kompressorer. Alltsedan
dess är "klass 0”-kompressorerna industristandard och den enda
garantin för en 100 % oljefri tryckluft.
Atlas Copco Rental erbjuder ett komplett sortiment med 100 % oljefria
kompressorer, så vi har alltid rätt maskin för jobbet. Den oljefria tekniken
gör att du kan känna dig lugn samtidigt som du sparar energi och får
branschens bästa prestanda.
■■
■■
■■
■■
■■

Oberoende
certifiering
Lita inte bara på vårt ord: alla
kompressorer från Atlas Copco är
testade och certifierade av TÜV, en
internationell organisation som
specialiserat sig på att utvärdera
säkerhet och kvalitet inom
olika tekniker.
TÜV är internationellt erkänd för
sitt oberoende, sin neutralitet och
sina strikta standarder.
Våra oljefria luftkompressorer har
fått genomgå branschens tuffaste
tester och klarade dem alla galant.

Ingen risk för oljeförorening.
Certifierad för de mest krävande industrier och användningsområden
Mindre underhåll och ingen påfyllning av olja
Branschledande prestanda
Energieffektiva kompressorer

Vår uthyrningspark

Luft, el och kvävgas på plats
Oljefria kompressorer
■■ Dieseldrivna eller elektriska
■■ Certifierade enligt ISO 8573-1 Class 0
■■ Portabla eller stationära

Oljeinsprutade kompressorer
■■ Dieseldrivna eller elektriska
■■ Portabla eller stationära

Strömgeneratorer
■■ Mobila och ljuddämpade paket
■■ Möjlighet att parallellköra
■■ Transformatorer och tillbehör

Kvävgasgeneratorer på plats
■■ Renhetsgrader från 95
till 99,999 %
■■ Olika flöden och tryck

Boosters
■■ Luft och kvävgas/nitrogen
■■ Både offshore och på land
■■ I ram eller container

Luftbehandling och tillbehör
■■ Torkmedels- och kylmedelstorkar
■■ Luftfilter
■■ Värmeväxlare och flödesmätare

Totallösning
■■
■■
■■
■■

Teknisk genomförbarhet
Säkerhet och kvalitet
Energieffektivitet
Enkel installation

Design av den tillfälliga installationen

■■
■■
■■
■■

Transport
Import/export
Certifikat
Riktlinjer för lastning och start

■■
■■
■■
■■
■■

Installation
Service och underhåll
Övervakning
Operatörer på plats
Nedmontering

■■
■■
■■
■■

Bränsletankar
Bränsletillförsel på begäran
Elektriska transformatorer
Manöverpaneler

Logistiktjänster

Service

Energihantering

”Vi prioriterar säkerheten i alla våra processer, och det
visar vi med vår trefaldiga certifiering.”
Michel Jasica, Regional Manager för Norden

Vår vision

Atlas Copco
Specialty Rental
ska bli och förbli

”First in Mind—First in Choice®”
när det gäller att tillhandahålla
luft- och kvävelösningar inom
industrin och energisektorn,
samt på marknaden
för gruvdrift
och borrning

Trefaldig certifiering
Vi gör det lilla extra för att leverera mer än bara en maskin. Atlas Copco
Specialty Rental var det första företaget i sin bransch som tilldelats en
trefaldig certifiering från Lloyd's Register Quality Assurance.

■■ Utrustning och tjänster av hög kvalitet: ISO 9001

Vi strävar efter kvalitet inom all vår utrustning och alla våra tjänster.
Vi vill göra rätt från början och bli klara i tid, med förstklassiga
produkter och välutbildad personal.

ISO 9001

■■ En hållbarhet som fungerar: ISO 14001

Klass 0-certifierade maskiner, en ansvarsfull resursanvändning och
energieffektiv utrustning: vi anstränger oss mycket för att hålla vår
miljöpåverkan så liten som möjligt.

■■ Vi bryr oss om människor: OHSAS 18001

Vi strävar efter att erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö.
Vi använder strikta säkerhetsåtgärder för din personal och våra
medarbetare och har en nollvision när det gäller olyckor.

OHSAS 18001

9

9 skäl att hyra

hos Atlas Copco Rental

1

Spara pengar och
förbättra resultatet
Att hyra ger betydande ekonomiska
fördelar jämfört med att köpa. Du
har utrustningen bara när du
behöver den.

4
Få support dygnet runt
Kontakta särskilda
supportrepresentanter som kan lösa
alla problem, dag som natt.

Undvik dyra
reparationer
och underhåll
Vi tar hand om underhållet
så att du inte behöver
någon verkstad, reservdelar,
lager eller mekaniker.
Förebyggande och
avhjälpande underhåll är en
del av vår service.

7

Reglera din
lagerhållning
Behöver du en egen
kompressor eller behöver
du luft till att driva dina
processer? Vi kan hjälpa dig
att skapa en smidig drift
med få tillgångar.

2

Få rätt utrustning när
du behöver den
En flexibel och energieffektiv lösning
för din framtida produktionsplanering.

5

Sparar utrymme
Spara både utrymme och kostnader
när du inte behöver någon lagring
eller magasinering.

Håll kontroll på dina

kostnader och minska
administrationen

3

Minska
stilleståndstiden
Om utrustningen går sönder
kommer vi att ta hand om
det snabbt och effektivt så
att du kan hålla igång din
anläggning med minsta
möjliga antal avbrott.

8

Förenkla din anbudsprocess och
fakturering. Vi skickar en enda
månadsfaktura för hela den
kompletta tjänsten. Vi hanterar
också certifieringsdokument
vid behov.

6
9

Bevara ditt kapital
Investera ditt kapital
i kärnverksamheten.

Läs mer om våra totallösningar på
www.atlascopcorental.com

Atlas Copco Rental, branschledaren
En global räckvidd

Vi uppfyller tuffa standarder

Atlas Copco Rental är
branschledande när det
gäller kort- och långsiktig
uthyrning av kväve på
plats, tillbehör, teknik
och totallösningar.
Vi har världens
största dedikerade
uthyrningspark och den
står till ditt förfogande.

Specialty Rental Division har tilldelats
trefaldiga certifieringar enligt
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 och
OHSAS 18001 för kvalitet, miljöhänsyn
samt hälsa och säkerhet av Lloyd's
Register Quality Assurance (LRQA). Det
här visar på vårt engagemang när det gäller
kvaliteten på våra tjänster och hur vår
verksamhet påverkar både miljön och våra
medarbetares hälsa.

ISO 9001

Vi bryr oss om både våra kunder och medarbetare.
Vi har ett globalt nätverk av hyrdepåer med tillförlitliga
lösningar och support dygnet runt. Vi är trefaldigt certifierade för
kvalitet, miljöhänsyn samt hälsa och säkerhet. Det här är vad vi
kallar hållbar produktivitet.

www.atlascopcorental.com
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