
Atlas Copco yhdistää PACE-teknologian ja HardHat ® -kotelon
päivitetyssä siirrettävässä XATS 138 -kompressorissa
 

Atlas Copco on yhdistänyt päivitetyssä, siirrettävässä yksiakselisessa XATS 138 -kompressorissaan PACE-teknologiansa
legendaariseen HardHat-polyetyleenikoteloon. Uusi design tarjoaa rakennusurakoitsijoille ja kalustonvuokrausyrityksille
kestävyyden ja monikäyttöisyyden lyömättömän yhdistelmän.

 

”XATS 138 -kompressoriin sisältyy nyt vakiovarusteena uusin ja kestävin HardHat-malli, joka on ruostumaton, kevyt ja kolhun kestävä”, sanoo
Hendrik Timmermans, Atlas Copcon Portable Energy -liiketoimintaryhmän markkinointijohtaja. ”Yhdessä kompressorin jopa neljän
piikkauskoneen samanaikaisen käytön mahdollistavan laajan monikäyttöisyyden kanssa tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat odottaa
investoinniltaan hyvää tuottoa.”

XATS 138 -kompressorin joustavuuden takaa sen intuitiivinen PACE-paineensäätöjärjestelmä, jonka avulla loppukäyttäjät voivat sovittaa ilman
virtauksen ja paineen tarkasti kulloisenkin käyttökohteen tarpeiden mukaan. PACE (Pressure Adjusted through Cognitive Electronics) -
järjestelmän avulla käyttöpainetta voi säätää muutamassa sekunnissa 0,1 baarin askelin intuitiivisen XC2003-ohjaimen avulla. Täysin
integroitu, ergonomisesti sijoitettu ohjain helpottaa diagnostiikkaa, seuraa kompressorin käyttöä ja ilmaisee suunnitellut huoltokeskeytykset.

Kompressoria on nyt tehostettu edelleen lisäämällä HardHat-kotelo, joka suojaa tärkeitä sisäisiä komponentteja ja varmistaa suorituskyvyn ja
ulkoasun optimoinnin useiden vuosien jatkuvan käytön ajaksi. Tämä auttaa säilyttämään XATS 138 -kompressorin korkean jälleenmyyntiarvon
ja tuottaa asiakkaille erinomaisen omistamisen kokonaiskustannuksen.

XATS 138:n huoltovälit ovat erittäin pitkät, sekä kompressorille: 1 000 tuntia tai kahden vuoden välein, että moottorille: keskimäärin 500 tuntia
tai kerran vuodessa. Tämä yhdessä kaikkien kulutusosien pitkän käyttöiän kanssa alentaa omistamisen kokonaiskustannusta ja parantaa
käyttöastetta. Kiinni kierrettävät suodattimet ja kiinni kierrettävä ilma-/öljyerotinelementti tarkoittavat, että kaikki kulutusosat voi vaihtaa
muutamassa minuutissa.

XATS 138 -kompressorin koria suojaa kolmikerroksinen korroosionestojärjestelmä, johon sisältyy Zincor, pohjamaali ja jauhemaalipinnoitus.
Vakiovarusteena asennettu vuotamaton runko pitää taatusti kaikki nesteet sisäpuolella.

Kevyt ja kompaktikokoinen kompressori on asennettu yhdelle akselille, mikä parantaa sen käsiteltävyyttä. Kompressorin pieni koko tekee siitä
helposti vedettävän muihin saman teholuokan malleihin verrattuna.

XATS 138 -kompressorin voimanlähteenä toimii 4-sylinterinen Stage 3B -vaatimukset täyttävä Kubota-moottori. Lisäksi siinä on DOC-
DPF-pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä, jonka ansiosta päästövaatimukset täytetään ilman lisäkustannuksia. Laitteen käyttölämpötila on -20
... +45 °C. Myös kompressorin polttoainetaloudellisuus on luokkansa paras: se pystyy saavuttamaan jopa 25 prosentin polttoaineen säästön
normaalilla kuormituksella. Normaali tehollinen työpaine on 7–10,3 baaria ja virtaus on 5,5–7,0 m3/min.
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Atlas Copco on johtava kestävän tuottavuuden ratkaisujen tarjoaja. Konserni tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia kompressori- ja vakuumiratkaisuja, louhinta-
ja rakennustekniikkakalustoa, paineilma- ja sähkötyökaluja sekä kokoonpanojärjestelmiä. Kehittäessään tuotteitaan ja palveluitaan yritys keskittyy
tuottavuuden, energiatehokkuuden, turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseen. Vuonna 1873 perustetun yrityksen pääkonttori on Tukholmassa ja sillä
on toimintaa yli 180 maassa. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli BSEK 101 (BEUR 11) ja sen palveluksessa työskenteli noin 45 000 ihmistä. Lue lisää
osoitteessa www.atlascopcogroup.com

 

Portable Energy on osa Atlas Copco -konsernin Power Technique -liiketoiminta-aluetta. Se suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kattavaa valikoimaa
innovatiivisia siirrettäviä ja energiatehokkaita kompressoreja, generaattoreita, valomastoja ja pumppuja. Tuotteet ovat käytössä monien eri alojen
sovelluksissa, muun muassa rakennusalalla, kaivostoiminnassa, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä tilapäisenä vuokrakalustona. Portable Energyn
pääkonttori on Antwerpenissa, Belgiassa, ja tuotekehitys- ja valmistusyksiköt sijaitsevat Euroopassa, Aasiassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. 


