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Atlas Copco Construction Benelux
Atlas Copco heeft haar afspraken met SAES International in Weert per januari gewijzigd.
Saes International distribueert en verleent service aan hydraulische aanbouwdelen voor
sloop-, recycling- en sorteringswerkzaamheden. Het assortiment van de hydraulische Atlas
Copco-aanbouwdelen dat SAES vertegenwoordigt, omvat onder andere breekhamers,
sloopscharen, vergruizers en grijpers.
Atlas Copco heeft de keuze voor de nauwere samenwerking met SAES International gemaakt op grond van
de kennis en ervaring die het bedrijf in meer dan 30 jaar heeft opgedaan met de verkoop en service van
sloopgereedschappen. De overeenkomst omvat het exclusief hoofddistributeurschap voor de productgroepen
MB/HB breekhamers en silent demolition tools binnen Nederland. Met SAES als partner is Atlas Copco in
staat de afnemers in het segment van de zwaardere hydraulische aanbouwdelen nog beter te bedienen. De
overige producten zoals hydraulische SB hamers of pneumatische sloophamers zijn eveneens bij Saes
International te betrekken.
De voorraad van de Atlas Copco-aanbouwdelen en -onderdelen die SAES International beschikbaar heeft in
eigen beheer of vanuit het Atlas Copco distributiecentrum te Hoeselt, garandeert een hoge leversnelheid aan
de markt. Bovendien biedt het bedrijf de mogelijkheid tot flexibel en tijdelijk gebruik van de hydraulische
attachments. Onderhoud en reparatiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in de goed geoutilleerde
werkplaats van SAES International in Weert of op klantlocatie. Klanten kunnen rekenen op betrouwbare
service: 24 uur per dag, 7 dagen per week. In combinatie met de wereldwijde service van Atlas Copco is
goede technische ondersteuning te allen tijde gegarandeerd.
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Atlas Copco is wereldwijd een toonaangevende aanbieder van duurzame productiviteitsoplossingen.
De Atlas Copco-groep biedt haar klanten innovatieve compressoren, vacuüm-oplossingen, luchtbehandelings- en
gasscheidingssystemen, constructie- en mijnbouwapparatuur, industrieel gereedschap en montagesystemen. Atlas Copco
ontwikkelt producten en diensten met het oog op productiviteit, energie-efficiëntie, veiligheid en ergonomie. Het concern is
opgericht in 1873, heeft haar hoofdkantoor in Stockholm, Zweden en is in meer dan 180 landen actief.
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