DEN MOBILA
KOMPRESSORSERIEN MED
INBYGGD GENERATOR
Och har ett flöde på 2,5-5 m3/min. Vad har du på släp?

Du kan få allt i ett!
Fantastiska 8-serien med inbyggd generator. Fullt tryck och full gas samtidigt – nu kan du få allt på en gång!
• Banbrytande design med optimerad bränsleförbrukning i linje med belastningen på maskinen.
• Hela arbetsskiftet på en tank – även när alla uttag och utgångar används.
• Driv upp till tre lufttrycksverktyg och två elverktyg utan problem.
• 2000 timmars underhållsintervall för generatorremmen – två års problemfri drift.
• IT-reläfunktion som standard – inget extra jordskydd behövs.
• Alla enheter är TIN12-certifierade för att skydda elverktyg och elenheter.
• Omformare konstruerad för 100 % obalans i enfas.
• Simultana eller semisimultana lösningar som passar dina behov.

TEKNISKA UPPGIFTER
Prestanda
Arbetstryck
Max. fritt avgiven luftmängd
Generatoruteffekt
Maximal omgivningstemperatur
vid havsnivån
Min. starttemperatur
(kallstartshjälp)

XAS 48 KdG XAS 68 KdG XAS 88 KdG
bar (g)

-7

-7

-7

Psi (g)

100

100

100

m 3 /min

2,5

3,5

5

cfm

90

125

175

kVA

6 | 12

6 | 12

9

°C

50

50

50

°C

-10 / -20

-10 / -20

-10 / -20

KUBOTA
V 1505 (T)
4

KUBOTA
V 1505 T
4

KUBOTA
V 1505 T
4

Motor
Modell
Antal cylindrar
Uteffekt vid normal axelhastighet

kW

26,5 (33)

33

33

Varvtal motor (nominellt)

rpm

3000

3000

3000

Varvtal motor (obelastad)

rpm

1850

1850

1850

Kapacitet
Motorolja

l

5,5

5,5

5,5

Kompressorolja

l

7,7

7,7

7,7

Bränsletankens kapacitet

l

60

60

60

dB(A)

98

98

98

dB(A)

70

70

70

Generatoralternativ

230/400V Generator
• Alla modeller har tre uttag: 2 x
400V 16A, 1 x 230V 16A,
230V 16A
• 6 kVA överspänningsskydd: 4P
10A
• 9 kVA överspänningsskydd:
13A
• 12 kVA överspänningsskydd:
4P 16A

Ljudnivå
Ljudeffektnivå (LwA)
Ljudtrycksnivå (LPA) på 7 m
avstånd

Mått och vikt (lådenhet /
underrede)
Längd

mm

1940 / 2290

1940 / 2290

1940 / 2290

Bredd

mm

1180 / 1350

1180 / 1350

1180 / 1350

Höjd

mm

1150 / 1400

1150 / 1400

1150 / 1400

Vikt (låda / portabel)

kg

650 / <750

650 / <750

650 / <750
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110V Generator
• 6,5 kVA-modellerna har tre
uttag: 1110 V 63 A, 110 V 32 A,
110 V 16 A..
Överspänningsskydd: 2P 63A
XAS 88 G, XAS 68 G 12 kVA är semisimultan,
XAS 48 G 6 och12 kVA och XAS 68 G 6 kVA är simultana

Det handlar om värdena...
• Skyddssystem för
startmotorn

• Legendariska
HardHat® -överdelen

• Felsäkrad
lyftbalk som
är testad
för att klara
fyra gånger
maskinens vikt

• Anti-luftlåssystem för
garanterad start

• Treskikts (c3)
rostskyddande
lacksystem

• Ler- och
snödäck som
standard på
alla modeller

• Starkt underrede tillverkat av ett en
plåt utan svetsfogar. Ramen är spillfri
som standard

• Batteridriven
brytare

LÄTTARE

ÄN

JÄMFÖRBARA

MODELLER 150KG

MER

12

%

BRÄNSLE
EFFEKTIVITET

ALLA MODELLER UNDER

750 kg

Med full tank, generator och
efterkylare, INGET extra körkort
behövs för att transportera NÅGON
av modellerna som släp

15 %
MINDRE
PLATS

UNDER
MINUTERS

60

SERVICETID
INBYGGD GENERATOR

NYA

SKRUVELEMENT
OLJESERVICE
EN
GÅNG

ÅR

2-5 m³/min

HELT

100%

GARANTERAT

ÅTERKÖP

VÄRDE

FLÖDE FRÅN

Produktportfölj
KOMPRESSORER
KÖRKLAR
• 1-5 m³/min
• 7-12 bar

MÅNGSIDIGA
• 5,5-22 m³/min
• 7-20 bar

PRODUKTIVITETSPARTNER
• 19-116 m³/min
• 10-345 bar

Diesel- och elalternativ finns.

GENERATORER
FLYTTBAR
• 1,6-13,9 kVA

TRANSPORTABEL
• 9-1250* kVA

INDUSTRIELL
• 10-2250* kVA

*Flera konfigurationer finns för att producera kraft för användningar i alla storlekar

AVVATTNINGSPUMPAR
CENTRIFUGALPUMPAR
• 833-23 300 l/min

SMÅ PORTABLA
PUMPAR
• 210-2 500 l/min

Diesel- och elalternativ finns.

BELYSNINGSMASTER
LED NR

METALLHALOGEN

EL

Vi står för hållbar produktivitet
Atlas Copcos affärsområde Power Technique tänker framåt. För oss
handlar hållbar produktivitet om att förutse och överträffa dina framtida
behov samtidigt som vi alltid respekterar våra miljöprinciper. Det är bara
genom att titta framåt och hålla oss i täten som vi kan se till att vara din
partner även på lång sikt.

www.atlascopco.se
Foton och illustrationer häri kan visa produkter med tillbehör som är tillvals- eller extratillbehör och som inte ingår i standardversionen av produkten och därmed inte heller i köpet av produkten, annat än om kunden
specifikt köper sådana tillvals- eller extratillbehör. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska data för och design av de produkter som beskrivs i denna trycksak. Alla produkter finns
inte på alla marknader.
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ELEKTRISKA
DRÄNKBARA
• 250-16,500 l/min

