Veelzijdig inzetbaar
XAT/VS 186 - XATS288/XAVS 238 (9,8-16,6 m3/min)

U hebt PACE nodig om de RACE te winnen!
PACE-technologie herdefinieert de relatie tussen druk en debiet. Een compressor met PACE-technologie
vervangt gemakkelijk drie vaste compressoren.
Typische toepassingen:
Pressure Adjusted thru Cognitive Electronics

Pressure
(bar)
Druk (bar)

14,0

Prestatiegrafiek: XAVS186

7 bar: Handgereedschap

12,0
8,6 tot 10 bar:
Schuurstralen

10,0
8,0
6,0

7 tot 12 bar:
Spuitbeton

5,0
0

10,1

Vrije luchtlevering (m3/min)
Free air delivery (m3/min)

11,4

12 tot 14 bar:
Kabelblazen en boren

U kiest de druk...

De behoeften van uw toepassing bepalen het debiet...

7,8
bar

10,2
m3/min

De PACE-regeleenheid vergrendelt en regelt de perfecte combinatie!

Hoog gebruiksgemak:
• schakel met één klik tussen de vooringestelde
waarden.
• De druk kan met 3 klikken worden aangepast.
• De druk kan worden geregeld in stappen
van 0,1 bar.

Wat is PACE:

Een elektronisch regelsysteem, geprogrammeerd via
een digitale regeleenheid.

Een systeem dat het breedste bereik aan werkdrukken
biedt met één enkele compressor. Dit maakt meerdere
combinaties van druk en debiet mogelijk.

Een gebruiksvriendelijk systeem met een gegarandeerde
precisie, dat de veiligheid waarborgt. PACE garandeert
een lange levensduur van de compressor.

Wat is PACE NIET:

Een lineair systeem waar het debiet
wordt bepaald door het bijstellen van
de druk.
Een regelklep waarbij u moet gokken
bij het handmatig aanpassen van de
instellingen.

Een systeem dat u de veelzijdigheid van drie machines
in één pakket biedt.

De PACE-technologie biedt u een hogere benutting,
meer veelzijdigheid, verbeterde efficiëntiebesparingen
en een hoger rendement op uw investering!

Meer
gebruik

Lagere
levensduurkosten

De afgebeelde grafiek is voor de XAVS 186. Het beschikbare werkbereik wijzigt van model tot model. Bekijk de databladen voor de exacte specificaties.

Standaardeigenschappen
Robuust ontwerp

Motorprestaties

Deze serie wordt
aangedreven door een
viercilinder John Deere
verbrandingsmotor met een
vermogen van 86 kW tot
117kW. Deze vermindert de
uitstoot van NOx en deeltjes
tot bijna nul.

De intuïtieve regeleenheid
XC2003 met lcd-scherm houdt
het gebruik van uw compressor
bij en signaleert de geplande
servicebeurten. Gelijktijdig geniet
de regeleenheid van een IP65bescherming tegen stof en water
zodat deze compressors in de
moeilijkste omstandigheden kunnen
worden ingezet. Aan de hand van deze
regeleenheid stelt u de werkdruk
van de compressor in minder
dan een minuut in.

Het onderhoudsinterval
voor compressorolie is verhoogd
tot 1000 uur of iedere twee jaar.
Minder service-interventies en langere
levensduur van verbruiksartikelen
verlagen de totale bedrijfskosten
en vergroten de beschikbaarheid.
Standaard SPF-frame met
gecentraliseerde afvoer.
Eenvoudige afsluitdop voor
olieverversing in minder
dan een uur.

Opties
• Trekogen (DIN, ITA, NATO,
BNA, balkoppeling en losse
balkoppeling)
• Neuswiel of steunpoot

Alle modellen uit deze serie
zijn licht en compact en
beschikken over één as,
zodat ze gemakkelijk
gesleept en verplaatst
kunnen worden.

Minder
brandstofverbruik

Dankzij de combinatie van
het schroefelement van Atlas
Copco met een John Deere
dieselmotor bieden we een
serie die de beste is van
zijn klasse als het gaat om
brandstofeconomie.

Minder stilstand

Regeleenheid XC2003

Eenvoudig te
verplaatsen

De compressorserie is getest in
zowel het laboratorium als echte
situaties om optimale prestaties te
garanderen. Bij het ontwerp is rekening
gehouden met de allerzwaarste
werkomstandigheden. Een drielaagse
coating van de gehele carrosserie
volgens corrosiecategorie C3
voorkomt corrosie en verbetert
de levensduur.

Technische gegevens
Prestaties

XATS 186 ST 4

Nominale effectieve werkdruk

• Systeem voor wegverlichting

Vrije luchtlevering

• Voorziening voor
kwaliteitslucht

Max. omgevingstemperatuur
op zeeniveau

XAVS 186 ST 4

8,6

psi(g)

100

125

cfm

403

403

7-10,3 12
100150
175
150
345 403 384

m³/min 11,4

11,4

9,8

11,4

10,9 10,1 16,6 16,3 14,4

14,8

13,5 12,2

190

163

190

181

247

225

Min. starttemperatuur

190

14

7

8,6

200

100

125

358

587

576

XAVS 238 ST 4

7

l/sec

10

XATS 288 ST 4

bar(g)

169

277

272

10,3 7-10,3 12
100150
175
150
508 523 475
240

°C

50

50

45

45

°C

-10

-10

-10

-10

°C

-25

-25

-25

-25

––Aftercooler

Min. starttemperatuur
(koudestarthulp)

––WSD

Motor

––Omloopklep

Motormerk

John Deere

John Deere

Model motor

4045HFC04

4045HFC09

––PD-filter
• Uitrusting voor speciale
toepassingen
––Inlaatafsluiter
––Vonkenvanger
• Koude start
• Veiligheidspatroon
• Metalen vulnek
• Speciale kleuren op aanvraag
(afhankelijk van het volume)

Aantal cilinders
Motorvermogen

4
kW

86

4
104

117

Vollast toerental

2200

2150

Onbelast toerental

1500

1300

Emissieklasse

STAGE IV: SCR + DPF (optioneel)

Stage IV: DPF + SCR

Capaciteit
Motorolie

l

14,7

Compressorolie

l

26,5

44

Brandstoftank

l

164

164

DEF tank

l

17,6

17,6

dB(A)

71

71

Geluidsniveau
Geluidsdrukniveau (LPA)
op 7 m afstand

20

Afmetingen en gewicht: met bevestigde steun
LxBxH
Gewicht (gebruiksklaar)

mm

3053x1490x1578

3053x1490x1578

kg

2070

2450

mm

4945x1807x1893

4945x1807x1893

kg

2340

2700

Afmetingen en gewicht: onderstel
LxBxH
Gewicht (gebruiksklaar)

14
200
430
203

Power Technique Oplossingen
De Power Technique bedrijfstak van Atlas Copco heeft een toekomstgerichte filosofie. Wij creëren meerwaarde
voor onze klanten, door te anticiperen op uw behoeften, zonder onze milieubeloften uit het oog te verliezen.
Vooruit kijken en voorop blijven zijn de enige manieren om ook in de toekomst uw partner te kunnen blijven.

Gebruiksklaar

Veelzijdig

Productiviteitspartner

• 1-5 m³/min
• 7-12 bar

• 5,5-22 m³/min
• 7-20 bar

• 19-116 m³/min
• 10-345 bar

*Diesel- en elektrische opties verkrijgbaar

Handgereedschap
Pneumatisch gereedschap

Hydraulisch gereedschap

Door benzinemotor aangedreven
gereedschap

• Breekhamers (4 – 40 kg)
• Steenboren (5 – 25 kg)
• Extra pneumatisch gereedschap

• Brekers (11 – 40 kg)
• Steenboren (23 kg)
• Extra hydraulisch gereedschap
• Powerpacks

• Breekhamers en stampers
(25 kg)
• Steenboren (23 kg)

Generatoren

Lichtmasten

Ontwateringspompen

• Draagbaar
• Mobiel
• Industrieel

• Diesel LED en MH
• Elektrische LED
• Batterij-LED:

• Dompelbaar
• Oppervlaktebehandeling
• Klein en mobiel

*Meerdere configuraties verkrijgbaar om
energie te produceren voor toepassingen
van elke omvang

Foto's en illustraties in deze publicatie kunnen producten tonen met optionele of extra componenten die niet tot de standaarduitrusting van
een product behoren, en daarom ook niet inbegrepen zijn bij de aankoop van het product, tenzij de klant dergelijke opties / extra component
specifiek koopt. We behouden ons het recht voor de specificaties en het ontwerp van beschreven producten in deze literatuur zonder
kennisgeving vooraf te wijzigen. Niet alle producten zijn op alle markten verkrijgbaar.

Atlas Copco Power Technique
atlascopco.com/versatility-air

*Diesel- en elektrische opties verkrijgbaar
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Luchtcompressoren

