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Great ideas accelerate innovation. Atlas Copco Power Technique omvandlar industriella idéer till ledande teknologi inom luft-, kraft- och 
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ZenergiZe är nya maskiner för energilagring som levererar 
ren och tyst kraft på liten yta. 
Atlas Copco lanserar ZenergiZe, en ny serie litiumjonbaserade maskiner för energilagring som kan 
användas fristående eller kombineras med generatorer, för att skapa en hybridkraftlösning. ZenergiZe ger 
noll koldioxidutsläpp, noll buller och kräver i princip noll i underhåll. Det betyder minimerad miljöpåverkan 
för operatörerna samtidigt som ägandekostnaden är låg. Atlas Copco är först av de globala 
generatortillverkarna med att tillgodose marknadens behov av ett sådant koncept. 

ZenergiZe-serien består av två modeller: ZBE och ZBP. De har en märkeffekt på 15 kVA och 45 kVA, en energilagringskapacitet på 
45 kWh och kan leverera låg till medelhög effekt under lång tid. ZenergiZe erbjuder en mångsidig lösning för energilagring som 
kan användas tillsammans med en generator för smart belastningsstyrning. Alternativt kan de fungera som primär kraftkälla när 
de används i fristående läge. Bland annat är de ett perfekt alternativ för att driva en sändare på 5 kW i 8 timmar. ZenergiZe är 
perfekt för att klara drift- och säkerhetsbestämmelser i bullerkänsliga miljöer som vid event och byggarbetsplatser i stadsmiljö, 
för att driva telekomapplikationer på avlägsna platser och för att lösa problem med låg belastning. 
 
”Drivkraften för oss på Atlas Copco är innovation, och vårt övergripande mål är att leverera hållbart värde till kunderna”, säger 
Jörgen Berglund, Produktchef på Atlas Copco Power Technique. 

Med hållbarhet i fokus 
Konstruerad med hållbarhet i fokus, så kan den här energilagringen hjälpa användarna att minimera miljöpåverkan av driften, 
genom att minska både bränsleförbrukning och utsläpp betydligt. Med en ZenergiZe i hybridläge i kombination med en QAS80-
generator, kan operatörerna minska bränsleförbrukningen med upp till 50 procent under 12 timmar jämfört med en större 
fristående QAS125-generator. Under livscykeln är dessutom utsläppen från en ZenergiZe bara 50 procent jämfört med en 
fristående generator av standardtyp. Det innebär en besparing på 100 ton CO2 – vilket motsvarar plantering av 450 träd (om 
man utgår från en livstid på 30 år för träden). När enheterna används i fristående läge kan CO2-besparingarna bli upp till 100 
procent med endast förnybara energikällor.  

”Marknaden efterfrågar renare energi- och kraftkällor, och elektrifiering av industrimaskiner är en viktig teknisk trend. Framsteg 
inom litiumbatteritekniken innebär att vi nu kan leverera en produkt med den höga driftsäkerhet som våra kunder har vant sig 
vid och förväntar sig av oss ”, säger Jörgen Berglund, Produktchef på Atlas Copco Power Technique. 

Litet format och låg vikt, gör ZenergiZe smidig för transport 
ZenergiZe tar bara 1,4 m², vilket gör dem idealiska när golvytan är begränsad. Litiumjonbatterier med hög densitet används i 
enheterna vilket gör dem 70 procent mindre och lättare än traditionella fristående generatorer. Det betyder att ZenergiZe kan 
transporteras utan specialutrustning. I hybridläge, vid användning tillsammans med en generator, ger ZenergiZe möjlighet till 
smart belastningsstyrning genom att de hjälper generatorn med topparna. Det optimerar generatorns prestanda och förlänger 
dess livslängd, vilket gör att den kan minskas  med 40 procent.  

ZenergiZe är dessutom i princip underhållsfria. Det gör dem ännu smidigare att använda och sänker den total ägandekostnaden 
ännu mer. Litiumjontekniken ger förutsättningar för en livslängd på 40 000 drifttimmar under normala förhållanden, med en 
överbelastningsförmåga på 150 procent. För applikationer med låg belastning klarar ZenergiZe maskinen att ge den kraft som 
behövs i över 12 timmar utan laddning. Litiumjontekniken gör det möjligt att använda olika energikällor för laddning - en 
generator, elnätet eller förnybara energikällor - och den lätthanterliga laddningen tar bara 1,5 timme. ZenergiZe erbjuder 
dessutom ett brett användningsområde jämfört med andra tekniker och behåller sin prestanda vid temperaturer från -20˚C upp 
till +50˚C. 
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Kontaktpersoner 
 
Atlas Copco Power Technique Nordic, produktchef 
Jörgen Berglund 
E-mail: jorgen.berglund@atlascopco.com 
Telefon: +46 70 267 0456 

Atlas Copco Power Technique Nordic, försäljningschef 
Fredrik Ålund 
E-mail: fredrik.aland@atlascopco.com 
Telefon: +46 72 233 9793 

För mer information 
För mer information om ZenergiZe energilagring besök https://www.atlascopco.com/zenergize 

 

 

https://www.atlascopco.com/zenergize

	Kontaktpersoner

