
Atlas Copco esittelee uudet, 27 % pienemmät ja 10 %
energiatehokkaammat XAT/VS 238–288 -kompressorit
Atlas Copco on esitellyt uudet, pohjapinta-alaltaan 27 % pienemmät versiot siirrettävistä XAWS 238-+ ja XATS 288 -
kompressoreistaan. Näiden myös painoltaan 20 prosenttia kevyempien 238–288 cfm tuottavien yksiakselisten kompressorien
ainutlaatuinen koko optimoi joustavuuden sekä kuljetuksissa että työmaalla. Kummassakin käytetään Atlas Copcon uusinta
ruuvielementtiä yhdessä 10 prosenttia pienemmän energiankulutuksen tuottavan moottorin kanssa.

Lisäksi uusissa malleissa on uraauurtava PACE (Pressure Adjusted through Cognitive Electronics) -kompressorinohjausjärjestelmä, joka
laajentaa yhden kompressorin käyttöalueen 7 baarista 14 baariin. Aiempaa laajempi monikäyttöisyys parantaa kaikkien konevuokraamojen
käyttöastetta.

"XATS 288- ja XAVS 238 -kompressorien pienempi pohjapinta-ala ja paino tarjoaa runsaasti etuja asiakkaillemme, olipa kyse sitten
hiekkapuhalluksesta tai ruiskubetonin levityksestä," sanoo Hendrik Timmermans, Atlas Copcon Portable Air -liiketoiminta-alueen markkinoinnin
varapääjohtaja. "10 prosenttia parempi energiatehokkuus, entistä parempi huollettavuus ja PACE-hallintajärjestelmän käyttöönotto
pienentävät omistamisen kokonaiskustannuksia entisestään."

Entistä parempi huollettavuus

Kompressorin huoltoväliä on pidennetty ja se on nyt 1 000 tuntia tai joka toinen vuosi.  Lisäksi säiliön yksinkertaisen rakenteen ansiosta
käyttäjä voi vaihtaa öljynerottimen tunnissa, sillä kaikki huolto-osat ovat helppopääsyisiä.  Huoltokatkosten pienempi määrä ja
kulutustarvikkeiden pidempi käyttöikä alentaa käytön kokonaiskustannuksia.

Paranna käyttöastetta

Atlas Copco laajentaa PACE (Pressure Adjusted through Cognitive Electronics) -kompressorinohjausjärjestelmänsä XAT/VS 238-288 -
kompressorimallistoon.  PACE-ohjausjärjestelmän avulla yksi ainoa kompressori voi kattaa virtaustarpeet 16,6 m3/min -tasolle asti ja
painealueen 7–14 baaria.  Tällä on huomattava vaikutus käyttöasteeseen ja kalustoinvestointiin, ja laajempi virtausalue parantaa
hyötysuhdetta.

PACE-järjestelmä sijaitsee Atlas Copcon X2003-ohjaimessa, jossa on intuitiivinen LCD-värinäyttöön perustuva käyttöliittymä. Käyttäjät voivat
vaihtaa paineasetusta 0,1 baarin välein kolmen helpon vaiheen avulla. Järjestelmä pitää kirjaa kompressorisi käytöstä ja muistuttaa
suunnitelluista huoltotauoista. X2003-ohjaimen IP65-luokan pöly- ja vesitiiviys mahdollistaa kompressorin joustavan käytön eri ympäristöissä.

Suunniteltu toimimaan rankimmissakin käyttöolosuhteissa

Kattavan laboratorio- ja kenttätestauksen ansiosta olemme varmistaneet, että XAT/VS 238–288 tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn,
myös kaikkein vaativimmissa käyttöolosuhteissa. Korin kaikkien osien korroosioluokan C3 mukainen kolmikerroksien suojaus estää korroosiota
ja parantaa käyttöikää ja jälleenmyyntiarvoa.

XAT/VS 238–288 parantaa investointisi tuottavuutta kompaktin kokonsa, tehokkuutensa, monikäyttöisyytensä ja  huollettavuutensa avulla.
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Atlas Copco on maailman johtava kestävän kehityksen vaatimukset täyttävien tuottavuusratkaisujen tarjoaja. Konserni palvelee asiakkaita innovatiivisilla
kompressoreilla, tyhjiöratkaisuilla, ilmankäsittelyjärjestelmillä, rakennustyömaa- ja kaivoskoneilla, sähkötyökaluilla ja kokoonpanojärjestelmillä. Atlas
Copco kehittää tuotteita ja palveluita, joissa keskitytään tuottavuuteen, energiatehokkuuteen, turvallisuuteen ja ergonomiaan.  Yritys perustettiin vuonna
1873 Tukholmassa. Se toimii maailmanlaajuisesti yli 180 maassa. Vuonna 2017 Atlas Copcon liikevaihto oli  116 miljardia Ruotsin kruunua (12 miljardia
euroa). Henkilöstön määrä oli noin 47 000. Lisätietoja on osoitteessa www.atlascopcogroup.com.

Power Technique
Hyvät ideat nopeuttavat innovaatiota. Atlas Copco Power Technique -liiketoiminta-alueella muutamme teolliset ideat johtaviksi ilma-, teho- ja
virtaussovelluksiksi. Sitoutunut henkilöstömme, asiantuntemuksemme ja palvelumme luovat teollisuuteen kestävää arvoa kaikkialle.

Portable Air on Atlas Copcon Power Technique -liiketoiminta-alueen liiketoimintaryhmä. Tämä liiketoimintaryhmä suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
laajaa siirrettävien energiatehokkaiden kompressorien ja kädessä pidettävien purkutyökalujen valikoimaa sekä teollisuudelle tarkoitettuja ratkaisuja, kuten
suurpainetehostimia ja laadukkaita paineilmalaitteita. Tuotteita käytetään useilla toimialoilla, kuten rakennustyömailla, kaivoksissa sekä öljy- ja
kaasualalla. Lisäksi niitä vuokrataan. Liiketoimintaryhmän pääkonttori sijaitsee Antwerpenissa Belgiassa. Tärkeimmät tuotekehitysyksiköt ja
tuotantolaitokset sijaitsevat Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa.

 


