
THE READY TO GO RANGE
Serie 8 met ingebouwde generator. Wat trekt u?



230/400V Generator

110V Generator

Nu kan het allemaal tegelijk!

Generatoropties

De serie-8-reeks wordt uitgebreid met een aantal nieuwe modellen met ingebouwde generatoren, zodat 
100% lucht en 100% vermogen in één machine tegelijk ter beschikking zijn.

• Een baanbrekend ontwerp zorgt voor een optimaal brandstofverbruik in lijn met de belasting van de machine.

• Een volledige shift brandstofautonomie - zelfs wanneer alle stopcontacten en luchtaansluitingen worden 
gebruikt.

• Vermogen voor max. drie pneumatische gereedschappen en twee elektrische gereedschappen.  
Vermogen voor drie pneumatische gereedschappen en twee elektrische gereedschappen.

• Onderhoudsintervallen van 2000 uur voor de generatorriem ofwel twee jaar probleemloos gebruik.

• Standaard uitgerust met  IT-relais, waardoor het gebruik van een aardpin niet nodig is.

• Alle eenheden zijn TIN12-gecertificeerd ter beveiliging van uw elektrische gereedschappen en apparatuur.

• Alternator ontworpen voor 100% onbalans op één fase.

• Simultane of semisimultane oplossingen die op uw behoeften zijn afgestemd.

• Alle modellen zijn uitgerust met 
drie stopcontacten: 2 x 400 V 
16 A, 1 x 230 V 16A

• 6 kVA stroomonderbreker:  
4P 10A

• 9 kVA stroomonderbreker: 13A

• 12 kVA stroomonderbreker: 4P 
16A

• 6,5 kVA-modellen zijn uitgerust 
met drie stopcontacten: 
110V 63A, 110V 32A, 110V 
16A. Schakelaar: 2P 63A

De XAS 88 G en XAS 88 G 12kVA is semisimultaan, de 
XAS 48 G en 12 kVA, en XAS 68G 6kVA zijn simultaan

Prestaties XAS 48 KdG XAS 68 KdG XAS 88 KdG

Werkdruk
bar (g) 7 7 7

psi (g) 100 100 100

Max. vrije luchtlevering
m3/min 2,5 3,5 5

cfm 90 125 175

Uitgangsvermogen generator kVA 6 | 12 6 | 12 9
Max. omgevingstemperatuur  
op zeeniveau °C 50 50 50

Min. starttemperatuur 
(koudestarthulp) °C -10 / -20 -10 / -20 -10 / -20

Motor

Model KUBOTA  
V 1505 (T)

KUBOTA  
V 1505 T

KUBOTA  
V 1505 T

Aantal cilinders 4 4 4

Vermogen bij normaal toerental kW 26,5 (33) 33 33

Nominaal toerental rpm 3000 3000 3000

Onbelast toerental rpm 1850 1850 1850

Capaciteit

Motorolie l 5,5 5,5 5,5

Compressorolie l 7,7 7,7 7,7

Volume brandstoftank l 60 60 60

Geluidsniveau

Geluidsvermogenniveau (LwA) dB(A) 98 98 98

Geluidsdrukniveau (LPA) op 7 m afstand dB(A) 70 70 70

Afmetingen en gewicht  
(box unit/ onderstel)

Lengte mm 1940 / 2290 1940 / 2290 1940 / 2290

Breedte mm 1180 / 1350 1180 / 1350 1180 / 1350

Hoogte mm 1150 / 1400 1150 / 1400 1150 / 1400

Gewicht (box / mobiel) kg 650 / <750 650 / <750 650 / <750

TECHNISCHE GEGEVENS

www.atlascopco.com



LICHTER DAN 

VERGELIJKBARE 
MODELLEN 150KG

DEBIETEN VANAF 

2-5 m³/min

ONDERHOUDS TIJD 

MINDER  
DAN 

MINUTEN 60
INGEBOUWDE GENERATOR

KLEINERE 
VOETAFDRUK

15% 

Het draait allemaal om de cijfers...

750 kg

ELK MODEL MINDER DAN

Met een volle brandstoftank, generator 
en aftercooler mag ELK model worden 
getrokken ZONDER aanvullende rijbewijzen 

• Hijsoog, dat 
erop getest is 
om viermaal 
het gewicht 
van de machine 
aan te kunnen

• Legendarische HardHat®-kap
• Startmotor 

beschermingssysteem

• Anticorrosie (c3) 
verfsysteem in 
drie lagen

• Sterk onderstel, dat zonder lassen is 
gemaakt uit één plaat. Het frame is 
standaard ook vloeistofdicht

• Winterbanden 
standaard op 
alle modellen

• Anti-luchtblokkeersysteem 
voor gegarandeerd starten

• Batterijschakelaar
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De hierin afgebeelde foto's en illustraties kunnen producten afbeelden met optionele en/of extra componenten die niet tot de standaardversie van het product behoren en daarom niet zijn inbegrepen bij een 
aankoop van een dergelijk product, tenzij de klant zulke optionele/extra componenten specifiek koopt. Wij 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.

Productportfolio
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LICHTMASTEN

LED METAAL 
HALOGEEN

ELEKTRISCH

LUCHTCOMPRESSOREN

KLAAR OM TE GAAN
• 1-5 m³/min
• 7-12 bar

VEELZIJDIGHEID
• 5,5-22 m³/min
• 7-20 bar

PRODUCTIVITEITSPARTNER
• 19-116 m³/min
• 10-345 bar

Diesel- en elektrische opties verkrijgbaar

Diesel- en elektrische opties verkrijgbaar

VERPLAATSBAAR
• 1,6-13,9 kVA

MOBIEL
• 9-1250* kVA

INDUSTRIEEL
• 10-2250* kVA

GENERATOREN

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

ONTWATERINGSPOMPEN

ELEKTRISCH 
DOMPELBAAR
• 250-16.500 l/min

CENTRIFUGAAL
• 833-23.300 l/min

KLEIN EN MOBIEL
• 210-2.500 l/min

Wij zetten ons in voor duurzaam produceren
Het bedrijfsonderdeel Power Technique van Atlas Copco heeft een 
toekomstgerichte filosofie. Voor ons draait het creëren van klantwaarde 
om het anticiperen op uw toekomstige behoeften en meer dan dat, 
terwijl we nooit compromissen zullen sluiten als het onze milieuprincipes 
betreft. Vooruitkijken en voorop blijven is de enige  
manier waarop wij ervoor kunnen zorgen dat we  
langdurig uw partner zijn.

www.atlascopco.com


