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SCOPE & SCOPE XT

DET DER BETYDER MEST 
 
Uanset din applikation er en pålidelig drift af din 
kompressor det vigtigste. Med SCOPE udføres 
vedligeholdelsen på det rigtige tidspunkt af fagfolk, der 
kender dit udstyr ud og ind. Det er din bedste garanti for 
minimal nedetid.

Når der er komponenter, der skal udskiftes, anvendes der 
ORIGINALE RESERVEDELE. De er specifikt designet til dit 
udstyr og sikrer fortsat optimal ydelse.

Takket være ICONS, vores intelligente tilslutningssystem, 
overvåges den faktiske driftstid og maskinens tilstand, og 
der udføres service i tide, da ICONS registrerer problemer, 
før de forårsager nedbrud på kompressoren.

Hvordan får du mest ud af din kompressor på den mest 
omkostningseffektive måde? Svaret er ganske enkelt: 
SCOPE. Serviceplanen, der gør dit liv nemt, holder 
din kompressor energieffektivt kørende og forhindrer 
sammenbrud.
 
Hvis du lige har købt en ny maskine, giver SCOPE XT 
en forlænget garanti på op til 5 år. Den indeholder alle 
fordele ved SCOPE serviceplan, med fuld risikodækning. 
Det betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om 
uventede reparationsomkostninger. Det hele er med 
i planen! Ingen anden serviceløsning giver bedre 
beskyttelse mod uvelkomne overraskelser.



 HOLD STYR PÅ BUDGETTET
En høj oppetid samt energieffektivitet 
reducerer driftsomkostningerne til din 
kompressor. Derudover giver SCOPE dig 
kontrol over dit budget.

SCOPE tilbyder dig fuld gennemsigtighed, 
da omkostningerne er faste i kontraktens 
løbetid.

FLEKSIBILITET OVENI
Med SCOPE kan du selv bestemme, hvor 
længe, du ønsker, kontrakten skal løbe, og 
hvilket omfang af services, du ønsker.

Tal med din autoriserede servicepartner og 
bliv enige om den bedste løsning for dig.

 SPAR ENERGI
SCOPE hjælper dig med at spare penge ved at 
minimere energiforbruget.

Vores serviceeksperter ved lige præcis, hvad 
de skal gøre, og hvilke dele, der skal udskiftes, 
for at holde din kompressor kørende med 
maksimal effektivitet hele perioden mellem 
servicebesøgene.

 ÉN BESTILLING
Endnu en omkostningsbesparende 
fordel ved SCOPE er den forenklede 
administration.

I stedet for at bestille og betale for hver 
enkelt reservedel og service, behøver du 
blot at afgive én bestilling.

SCOPE kunder har i gennemsnit 2 ugers ekstra drift om året på 
grund af den øgede maskintilgængelighed!



Care. Pleje er, hvad service handler om: Professionel service udført af kyndige medarbejdere, der benytter originale 

reservedele af høj kvalitet.

Trust. Tillid opnås ved at leve op til vores løfter om pålidelig ydeevne uden afbrydelser, og lang levetid for udstyret.

Efficiency. Udstyrets effektivitet sikres ved regelmæssig vedligeholdelse. Serviceorganisationens effektivitet er årsagen til, at 

originale reservedele og service gør en forskel.


