
Atlas Copco gör DrillAir-kompressorerna mer effektiva med steg
V-kompatibla dieselmotorer
Nu har Atlas Copco bytt till dieselmotorer som uppfyller steg V-kraven i sin DrillAir-serie med mobila högtryckskompressorer.
DrillAir-kompressorerna används framför allt inom brunnsborrning och fundamenteringsborrning. Serien innehåller flera stora
kompressormodeller med drifttryck på 20–35 bar och flöden på 20,6–42 m3/min.  Atlas Copco har dessutom försett serien med
sin nya smarta Xc4004-styrenhet.  Tack vare den tekniska utvecklingen av kompressorerna i kombination med
prestandahanteringssystemet AirXpert 2.0 kan borrföretagen både minska utsläppsnivåerna från motorerna och förbättra
driftsprestandan.

”Vår unika DrillAir-produktportfölj är mycket uppskattad av många borrföretag. Dels kan de lita på att våra kompressorer är driftsäkra, men
dessutom har de vant sig vid deras enastående prestanda och låga ägandekostnad”, säger Hendrik Timmermans, Vice-President Marketing
för Atlas Copcos Portable Air-division. ”Nu har serien förstärkts ytterligare med motorer som uppfyller steg V-kraven, Xc4004 och AirXpert 2.0.
Det betyder att operatörerna kan få jobben klara på rekordtid.”

Nu blir kompressorerna steg V-kompatibla

Nu kommer det att sitta en Scania-motor som uppfyller de senaste steg V-utsläppsgränserna i varje ny DrillAir-kompressor. Endast Y35- och
V39-modellerna är undantagna – de kommer att uppfylla de nya kraven i ett senare skede. De nya motorerna ökar DrillAir-kompressorernas
effektivitet med mellan 3 och 4,5 procent.

Effektivare än steg V

I applikationer där bränslekostnaden beräknas per borrad meter är det viktigt att ha marknadens mest effektiva kompressorer för lufttillförseln
till borriggarna.  Atlas Copco nöjer sig inte med att införa motorer som uppfyller steg V-kraven. DrillAir-kompressormodellerna V21 och H23 har
Atlas Copcos senaste egenutvecklade kompressorelement – som ökar effektiviteten med ytterligare 2 procent.

Med det patenterade XPR-systemet (Extended Pressure Range) utökas dessutom tryckintervallet för Y35 DrillAir-kompressorn från 15 upp till
35 bar. Därför går Y35-modellen att använda till en mängd olika applikationer och blir en favorit för uthyrningsföretagens genom sin potential
att öka deras avkastning på investeringen.

Konstruerad för driftsäkerhet

IP67-klassningen av DrillAir-seriens motorer gör det förbättrade och patenterade prestandahanteringssystemet AirXpert 2.0 mer driftsäkert. 
Färre kopplingar och en mer robust konstruktion skyddar systemet från vibrationer och stötar. AirXpert 2.0 ökar produktiviteten, antingen
genom att ge extra flöde eller genom att stabilisera flöde eller tryck. 

Styrenheten Xc4004 har en sjutumsdisplay där användaren slipper växla mellan bilder och kan övervaka både tryck och flöde samtidigt. 
Användaren har också tillgång till en historik med 15 variabla parametrar för full kontroll. Dessutom gör OilXpert det möjligt att övervaka och
justera oljetemperaturen och därmed förlänga livet på kompressoroljan. Något som ger en ännu bättre total ägandekostnad.

Konstruerad för tuffa applikationer

Den nya IP67-klassade kompressorstyrenheten Xc4004 passar perfekt för tuffa borrapplikationer. Atlas Copco erbjuder även fjärrstyrning via
en sekundär skärm som kan anslutas till en borrigg. På så sätt kan operatörerna styra lufttillförseln till kompressorn direkt från
användningspunkten.

En ytterligare trygghet är att kåpan har ett treskikts korrosionsskydd och är C3-certifierad efter att ha klarat 460 timmars saltsprutning. 
Slutligen tar DrillAir-kompressorerna upp mycket lite plats: både kompressorer och borrigg får plats på en enda lastbil, vilket gör det enkelt att
manövrera i svårforcerad terräng samtidigt som både transportkostnader och transporttid minimeras. Det här är egenskaper som höjer
andrahandsvärdet på alla DrillAir-kompressorer och därmed förbättrar avkastningen på investeringen ännu mer.
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Linda Ekwall, Marknadskommunikationschef, Atlas Copco Power Technique Nordic
Tel. 08 743 8316, e-post linda.ekwall@atlascopco.com 

 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och
luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på
produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi.  Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. 2017 hade
Atlas Copco intäkter på BSEK 116 (BEUR 12) och ca 47 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com.

Power Technique
Great ideas accelerate innovation. Atlas Copco Power Technique omvandlar industriella idéer till ledande teknologi inom luft-, kraft- och flödeslösningar.
Våra passionerade medarbetare, vårt expertkunnande och vår service erbjuder hållbart värde för industrier över hela världen.

Portable Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Power Technique. Divisionen konstruerar, tillverkar och säljer Portable Energy-divisionen ett
brett urval av mobila och energieffektiva kompressorer, lätta handhållna rivningsverktyg och lösningar med fokus på industrin, bland annat högtrycksboosters
och kvalitetsluftutrustning. Produkterna används inom många olika branscher, bland annat anläggning, gruvdrift, olja och gas samt uthyrning. Divisionens



och kvalitetsluftutrustning. Produkterna används inom många olika branscher, bland annat anläggning, gruvdrift, olja och gas samt uthyrning. Divisionens
huvudkontor finns i Antwerpen i Belgien. Våra viktiga produktutvecklings- och tillverkningsanläggningar finns i Europa, Asien, Syd- och Nordamerika. 


