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Inclui

Inspecção do

•  Bloco do compressor, rotores, válvula de 
retenção da aspiração

• Filtro de aspiração, incluindo limpeza
•  Transmissor de capacidade, incluindo teste 

de funcionamento
•  Interruptor de fluxo de óleo, incluindo o 

teste de funcionamento
• Sensores de pressão e temperatura
•  Válvulas eléctricas de capacidade e Vi  

e respectivas bobines
•  Portas de descarga e de aspiração, gavetas 

de regulação de capacidade e Vi.

Substituição de 

• Todos os rolamentos axiais e radiais
• Mola da gaveta de capacidade
•  Todos os o-rings, juntas, retentores, bucins 

e parafusos de fixação
• Filtro de óleo integrado
• Limpeza com jacto de areia e pintura.

Teste funcional da gaveta de capacidade e Vi.

Em todos os casos, sempre que aplicável para 
cada bloco de compressor em particular.

Vantagens e benefícios

•  ”Know-how”

•  Equipamentos e conhecimentos especializados

•  Equipa de técnicos altamente qualificados  
e experientes

•  Suporte técnico de outras áreas e 
departamentos da fábrica

• Utilização de peças originais

•  Menores custos de manutenção ao seguir 
os intervalos de manutenção recomendados

• Preço fixo das revisões standard

•  Decisão mais económica em função de cada 
caso individual

•  Derrapagem dos custos e atrasos devido à 
falta de peças de substituição durante as 
revisões no local pode ser evitada

• Garantia de fábrica

•  Manter o seu compressor em funciona-
mento com a máxima eficiência para um 
 período de tempo excepcionalmente longo.

 Serviços adicionais disponíveis

•  Teste de funcionamento, que adicionará 12 meses 
ao período de garantia

• Certificados de ensaio e teste de pressão

•  Possibilidade de acompanhar a revisão ou o teste 
de funcionamento do seu compressor.

Garantias

•  Inclui uma garantia de 12 meses para todos os blocos  
do compressor revistos

•  Inclui uma garantia de 24 meses para todos os blocos 
do compressor revistos com teste de funcionamento 
realizado pela AMS.

Manter a base instalada utilizando
AfterMarket Solutions

AMS


