BYT TILL FLEXIBEL
EFFEKTIVITET
XATS 138 med tryckjusteringsteknik (PACE)
5,5–7,0 m3/min (7–10 bar)

BYT TILL FLEXIBEL EFFEKTIVITET
Vi är framsynta när vi utvecklar våra produkter därför att vi vill vara säkra på att våra lösningar blir så
effektiva som möjligt. Vi kompromissar aldrig när det gäller effektivitet – och det ska inte du heller göra!
XATS 138 «crossover» är kompressorn du letat efter. Denna kompakta, lätta och flexibla kompressor
ger dig möjligheten att få ett större tryck och flöde när det krävs.
Tack vare det intuitiva PACE-systemet (Pressure Adjusted thru Cognitive Electronics) kan du täcka
många olika användningsområden med en enda kompressor. Denna banbrytande teknik erbjuder
mängder av olika tryck- och flödesinställningar så att du säkert kan få det luftflöde och lufttryck som
krävs för din användning.
Optimera investeringen i din maskinpark, förbättra utnyttjandet och öka avkastningen på
investeringen med nya XATS 138-kompressorn.
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KOMPRESSORN FÖR
MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

XATS 138 PACE
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Motoreffekt

kW
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l
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GODA SKÄL
ATT GÖRA
INVESTERINGEN

STANDARDEGENSKAPER
1. PACE-TEKNIK

2. LEGENDARISKA HARDHAT®ÖVERDELEN

• Trycket kan i tre enkla
steg regleras med
XC2003-styrenheten.
Trycket kan justeras i
steg om 0,1 bar. Du kan
också spåra användningen
av kompressorn och
planerade serviceåtgärder.

• Denna legendariska överdel
skapades 2005 och XATS
138 har den senaste, mest
robusta konstruktionen. De
HardHat skyddar alla interna
komponenter, håller maskinen
ser lika bra ut som ”nytt” och
ökar restvärde

3. LÄTTA ATT FLYTTA
• Modellen är bogserbar,
med låg vikt och
kompakt storlek.
XATS 138 är monterad
på en axel, vilket ökar
manövrerbarheten
på arbetsplatser.

4. EFFEKTIV SERVICE
• Långa serviceintervall
och längre livslängd på
förbrukningsmaterialet
minskar din totala
kostnad för drift och
ökar användning.
Funktioner som
spin on-luftfilter och
oljeseparator ger
korta och effektiva
servicetillfällen.

5. SPILLFRI RAM

• Håller alla vätskor med
100 % säkerhet. Inget
tillval – det är standard.
Treskiktsskyddet som
täcker hela karossen
ger korrosionsskydd av
kategori C3 vilket förlänger
livslängden och ökar
restvärdet.

8. MOTORPRESTANDA

7. TILLVAL

• XATS 138 drivs med en
fyrcylindrig Kubota-motor.
Uppfyller fas 3B-kraven och
följer DOC & DPF. Med andra
ord uppfylls utsläppskraven
utan att medföra extra
underhållskostand för dig.

• Tack vare det stora urvalet av
tillval kan du anpassa XATS 138
efter vad dina applikationer
kräver. Det innebär att XATS är
mångsidig och klarar de mest
krävande arbetsmiljöer.

6. BRÄNSLEEFFEKTIVITET
• Kombinationen av Atlas Copcos
skruvelement och en
Kubota dieselmotor ger en
kompressorserie som är bäst i
klassen på bränsleekonomi.

8,2
7

Välj flera
tryckinställningar
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•

Trycket kan regleras i 3 enkla steg
med XC2003-styrenheten.

•

Trycket kan justeras i steg om 0,1 bar.

•

Växla mellan förinställda tryck
med ett klick.

(bar)

10,3

10

Kompressorn kan ställas in på ända ner till 5 bar.

www.atlascopco.se

PORTABLE ENERGY-DIVISIONENS PORTFÖLJ
KOMPRESSORER
KÖRKLAR
• 1-5 m³/min
• 7-12 bar

MÅNGSIDIGA
• 7-22 m³/min
• 7-20 bar

PRODUKTIVITETSPARTNER
• 19-64 m³/min
• 10-35 bar

Diesel- och elalternativ finns.

GENERATORER
FLYTTBAR
• 1,6-13,9 kVA

TRANSPORTABEL
• 9-1250* kVA

INDUSTRIELL
• 10-1250* kVA

*Flera konfigurationer finns för att producera kraft för tillämpningar av alla storlekar.

ELEKTRISKA
DRÄNKBARA
• 275-16500 l/min

CENTRIFUGALDIESELDRIVEN
• 833-9833 l/min

LITEN OCH
PORTABEL
• 210-2500 l/min

METALLHALOGEN

ELEKTRISK

BELYSNINGSMASTER
LED

Sortiment och tillval kan ändras beroende på marknaden.

VI STÅR FÖR HÅLLBAR PRODUKTIVITET
Atlas Copcos Portable Energy-division tänker framåt. För oss handlar
hållbar produktivitet om att förutse och överträffa dina framtida
behov samtidigt som vi alltid respekterar våra miljöprinciper.
Det är bara genom att titta framåt och hålla oss i täten som
vi kan se till att vara din partner även på lång sikt.

www.atlascopco.se
Foton och illustrationer häri kan visa produkter med tillbehör som är tillvals- eller extratillbehör och som inte ingår i standardversionen av produkten och därmed inte heller i köpet av produkten,
annat än om kunden specifikt köper sådana tillvals- eller extratillbehör. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska data för och design av de produkter som beskrivs
i denna trycksak. Alla produkter finns inte på alla marknader.
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