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Do zastosowań związanych z inżynierią  
lądową, odwiertami i wykonywaniem  
otworów strzałowych, wierceniem  
studni lub odwiertami geotermalnymi

Seria DrillAir
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W firmie Atlas Copco znamy się na procesach wykorzystujących sprężone powietrze — na przepływie i ciśnieniu. 
Sprężarka DrillAir zapewnia idealną harmonię pomiędzy ciśnieniem a przepływem oraz umożliwia pełną kontrolę tych 
parametrów, zapewniając jednocześnie oszczędność paliwa. 

W przypadku wydajnego wiercenia nie można stosować podejścia „jeden rozmiar — wszystkie zastosowania”. Dobór 
sprężarki w zależności od głębokości otworu i wielkości młota ma kluczowe znaczenie. Wybierz właściwy produkt 
odpowiednio do swojej podstawowej działalności i uzyskaj elastyczność w dostosowywaniu się do zmian głębokości 
wiercenia i wielkości młota.

DrillAir jest łatwy do przemieszczania, łatwy w obsłudze i łatwy w konserwacji. Cała sprężarka wraz z wiertnicą 
mieszczą się na jednej ciężarówce. Nowy sterownik Xc4004 oferuje mnóstwo funkcji za naciśnięciem przycisku. 
Okresy międzyobsługowe DrillAir wynoszą nawet 1000 godzin, a silnika do 500 godzin.

DrillAir — przejmij kontrolę
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Seria DrillAir

Szybsze wiercenie i niższe koszty paliwa
Sprężarka DrillAir jest wyposażona w technologię zwiększającą wydajność wiercenia, zapewniając jednocześnie 
oszczędność paliwa. Dzięki naszemu systemowi zarządzania wydajnością AirXpert 2.0 masz pełną kontrolę nad 
przepływem i ciśnieniem sprężarki. AirXpert 2.0 to również połączenie usprawnionego oprogramowania i najlepszych 
dostępnych komponentów zwiększających wydajność sprężarki. Operator może regulować przepływ lub ciśnienie, a 
sprężarka automatycznie dostosowuje drugi parametr. 
Dzięki AirXpert 2.0 oraz najlepszym silnikom dostępnym na rynku i zaprojektowanemu przez firmę Atlas Copco 
elementowi śrubowemu sprężarka DrillAir umożliwia wiercenie większej liczby metrów na godzinę.

Lepsza wydajność — technologia dynamicznego zwiększania przepływu Dynamic Flow Boost
Technologia Dynamic Flow Boost zapewnia 10% dodatkowego przepływu podczas płukania i napełniania tłoczysk 
wiertniczych. Oznacza to szybsze płukanie, napełnianie tłoczysk oraz zakończenie wiercenia w krótszym czasie.

Większa wszechstronność — Atlas Copco XPR
Opatentowana technologia XPR firmy Atlas Copco umożliwia poszerzenie zakresu ciśnienia roboczego w dół do 
poziomu 15 bar. Taka nastawa ciśnienia pomaga zapobiegać kawitacji gleby podczas wiercenia nadkładu, a także 
umożliwia wykorzystanie tej samej sprężarki do wierceń geotermalnych i fundamentowych. Technologia XPR jest 
dostępna wyłącznie w sprężarce Y35, jako opcja.

Wysoka niezawodność — OilXpert
Inteligentna elektronika wydłuża okres eksploatacji najważniejszych podzespołów sprężarki DrillAir. OilXpert 
to nasza technologia regulująca temperaturę oleju, utrzymująca poziom kondensacji pod kontrolą, wydłużająca 
żywotność oleju sprężarki oraz chroniąca element śrubowy przed zużyciem. 

Technologia zapewniająca wydajne wiercenie
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Sprężanie powietrza to nie wszystko — czas 
przejąć nad nim kontrolę!
Sterownik Smart Air Xc4004
Sterownik Smart Air Xc4004 zawiera najnowsze innowacyjne rozwiązania. Wierzymy, że sterownik 
powinien zapewniać pełną kontrolę, a jednocześnie być intuicyjny i, co najważniejsze, łatwy w obsłudze i 
nawigacji. Inteligentne sterowniki zabezpieczają również Twoje inwestycje: zwiększ swoją wydajność, 
jednocześnie zmniejszając koszty eksploatacji sprzętu dzięki dostępowi do szczegółowych informacji.

Łatwy w obsłudze interfejs

• 7-calowy ekran LED z powłoką antyrefleksyjną.
• Jednoczesny wgląd w parametry ciśnienia i 

przepływu skutkuje lepszą kontrolą nad przepływem 
wlotowym wymaganym w danym zastosowaniu. 

• Widoczne wskaźniki poziomu paliwa i płynu 
AdBlue® oraz godzin pracy pozwalają uniknąć 
niepotrzebnych przestojów.

• Ustawienia jednostek metrycznych i języka umożliwiają 
dostosowanie urządzenia do potrzeb użytkownika.

Oszczędność czasu dzięki zdalnemu sterowaniu

• Obsługa od strony wylotowej: możliwość 
sterowania pracą sprężarki poprzez drugi sterownik 
w miejscu użytkowania.

• Możliwość zdalnej regulacji wszystkich parametrów 
maszyny: automatyczne dociążanie i odciążanie, 
tryb Dynamic Flow Boost, różnorodne ustawienia 
ciśnienia i przepływu, wyłącznik bezpieczeństwa itp.

• Połączenie zdalnego sterowania przewodowego 
lub radiowego RRC

Przyjazny interfejs z doskonale widocznymi kluczowymi parametrami.

Możliwość zdalnego sterowania dzięki obsłudze od strony wylotowej. 

Dźwiękowe alarmy ostrzegawcze — wyraźny komunikat o każdym błędzie.

Solidna konstrukcja odporna na wodę i pył (stopień ochrony IP67).

Umożliwia przejście na wyższy poziom wydajności,  
kontroli i łączności.

Zaawansowane funkcje:

Zaawansowane rozwiązania wydłużają 
czas pracy bez przestojów

• Łatwy dostęp do trendów 15 parametrów.
• Wydłużenie czasu pracy dzięki konserwacji 

zapobiegawczej. STEROWNIK

SMART AIR
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Seria DrillAir

Uwolnij potencjał sprężarki DrillAir
Silniki najnowszej generacji
Wybraliśmy najpotężniejsze i najnowsze silniki do sprężarek serii DrillAir, które są zgodne z najnowszymi europejskimi 
przepisami dotyczącymi emisji spalin Stage V. 

Silniki Stage V zmniejszają emisję szkodliwych gazów NOx i cząstek stałych do niemal zerowego poziomu, 
chroniąc środowisko. Firma Scania wykorzystuje technologię selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), katalizator 
utleniający do silników wysokoprężnych (DOC) i filtr cząstek stałych (DPF) w celu spełnienia wymogów normy emisji 
spalin Stage V. Dodatek płynu AdBlue®/DEF (Diesel Exhaust Fluid) na bazie mocznika do układu oczyszczania spalin 
powoduje reakcję chemiczną, w wyniku której szkodliwe tlenki azotu (NOx) zostają przekształcone w dwuatomowe 
cząsteczki azotu (N2) i wodę.

Te najnowocześniejsze silniki Scania minimalizują zarówno koszty eksploatacji, jak i wpływ maszyny na środowisko. 
Dzięki połączeniu tych silników z zaprojektowanym przez nas elementem śrubowym z wtryskiem oleju sprężarki 
DrillAir oferują najlepsze w branży współczynniki zużycia paliwa. 

Która maszyna najlepiej sprawdzi się w danym zastosowaniu?
AirXpert 2.0 zapewnia wszechstronność uruchamiania sprężarki DrillAir przy różnych ustawieniach przepływu i 
ciśnienia. Wybierając urządzenie DrillAir, weź pod uwagę swoją podstawową działalność, a jednocześnie uzyskasz 
najlepszą możliwą wydajność w dodatkowych zastosowaniach.

Wielkość otworu
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V21 H23 H32 V28 X28 V39 Y35

Normalne efektywne ciśnienie robocze bar(g) 16–25 13–20 13–20 16–25 16–30 16–25 22–35 (15–35 z XPR)

Przepływ znamionowy przy 
maksymalnym ciśnieniu roboczym m³/min (l/s) 21,3 (355) przy 25 bar 22,8 (380) przy 20 bar 33 (550) przy 20 bar 30,3 (505) przy 25 bar 29,04 (484) przy 30 bar 39,3 (655) przy 25 bar 34,8 (580) przy 35 bar

Wydatek w trybie Dynamic Flow Boost m³/min (l/s) ND.* ND.* 38,52 (642) przy 13 bar 32,94 (549) przy 16 bar** 33,9 (565) przy 16 bar 43,92 (732) przy 16 bar 38,88 (648) przy 15 i 22 bar

AirXpert 2.0 Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak

XPR ND. ND. ND. ND. ND. ND. Do 15 bar

Zużycie paliwa przy 100% l/godz. 51,86 50,51 72,76 77,03 74,24 82,1 82,6

Zużycie paliwa przy 75% l/godz. 38,32 37,94 51,16 55,09 55,14 58,4 59,9

Zużycie paliwa przy 50% l/godz. 32,39 30,86 41,77 43,82 45,36 45,3 48,1

Zużycie paliwa przy 25% l/godz. 26,37 24,91 30,95 36,79 35,95 ND. 38,7

Marka silnika Scania DC 09 Scania DC 09 Scania DC 13 Scania DC 13 Scania DC 13 Scania DC 16 Scania DC 16

Moc silnika (DIN 627 1) kW 232 232 368 368 368 478 478

Zgodność emisji Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V

Pojemność zbiornika płynu AdBlue® I 70 70 70 70 70 70 70

Podwozie dwuosiowe Na konstrukcji nośnej Wersja na podwoziu typu 
tandem

Wymiary (dł. × szer. × wys.) m 4,9 × 2,1 × 22 4 × 2,1 × 2,2 6 × 2,1 × 2,5

Pojemność zbiornika paliwa l 700 700 520

Masa (bez paliwa i płynu AdBlue®) kg 5426 4750 6461

Masa (z paliwem i płynem AdBlue®) kg 6274 5598 7309

Dane techniczne

Wymiary i masa:
Maszyny DrillAir V21 i H23

* Tryb Dynamic Flow Boost wyłączony ze względu na ograniczenia w zakresie emisji hałasu.



7

Seria DrillAir

V21 H23 H32 V28 X28 V39 Y35

Normalne efektywne ciśnienie robocze bar(g) 16–25 13–20 13–20 16–25 16–30 16–25 22–35 (15–35 z XPR)

Przepływ znamionowy przy 
maksymalnym ciśnieniu roboczym m³/min (l/s) 21,3 (355) przy 25 bar 22,8 (380) przy 20 bar 33 (550) przy 20 bar 30,3 (505) przy 25 bar 29,04 (484) przy 30 bar 39,3 (655) przy 25 bar 34,8 (580) przy 35 bar

Wydatek w trybie Dynamic Flow Boost m³/min (l/s) ND.* ND.* 38,52 (642) przy 13 bar 32,94 (549) przy 16 bar** 33,9 (565) przy 16 bar 43,92 (732) przy 16 bar 38,88 (648) przy 15 i 22 bar

AirXpert 2.0 Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak

XPR ND. ND. ND. ND. ND. ND. Do 15 bar

Zużycie paliwa przy 100% l/godz. 51,86 50,51 72,76 77,03 74,24 82,1 82,6

Zużycie paliwa przy 75% l/godz. 38,32 37,94 51,16 55,09 55,14 58,4 59,9

Zużycie paliwa przy 50% l/godz. 32,39 30,86 41,77 43,82 45,36 45,3 48,1

Zużycie paliwa przy 25% l/godz. 26,37 24,91 30,95 36,79 35,95 ND. 38,7

Marka silnika Scania DC 09 Scania DC 09 Scania DC 13 Scania DC 13 Scania DC 13 Scania DC 16 Scania DC 16

Moc silnika (DIN 627 1) kW 232 232 368 368 368 478 478

Zgodność emisji Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V

Pojemność zbiornika płynu AdBlue® I 70 70 70 70 70 70 70

Podwozie dwuosiowe Na konstrukcji nośnej Wersja na podwoziu typu 
tandem

Wymiary (dł. × szer. × wys.) m 6,2 × 2,2 × 2,5 4,1 × 2,2 × 2,5 6,9 × 2,4 × 3,1

Pojemność zbiornika paliwa l 750 1200 1200

Masa (bez paliwa i płynu AdBlue®) kg 6916 (bez szczelin dla wóz-
ków widłowych: 6796) 6324 8518

Masa (z paliwem i płynem AdBlue®) kg 7690 (bez szczelin dla wóz-
ków widłowych: 7570) 7489 9683

Wymiary i masa:

Podwozie dwuosiowe Na konstrukcji nośnej Wersja na podwoziu typu 
tandem

Wymiary (dł. × szer. × wys.) m 4,9 × 2,1 × 2,2 4 × 2,1 × 2,2 6 × 2,1 × 2,5

Pojemność zbiornika paliwa l 700 700 520

Masa (bez paliwa i płynu AdBlue®) kg 5936 5260 6454

Masa (z paliwem i płynem AdBlue®) kg 6786 6110 7304

Maszyny DrillAir X28, V28 i H32

Maszyny DrillAir Y35, V39

** Pneumatyczny układ regulacji z podwójnym zaworem ciśnieniowym



Oferta rozwiązań Power Technique
Obszar biznesowy Power Technique firmy Atlas Copco kieruje się filozofią myślenia perspektywicznego. Zapewnianie 
klientom korzyści rozumiemy jako przewidywanie i spełnianie z nawiązką przyszłych potrzeb bez rezygnowania 
z naszych priorytetów w zakresie ochrony środowiska. Patrzenie w przyszłość i bycie o krok dalej to gwarancja, że 
będziemy Twoim partnerem przez wiele lat.

Na zamieszczonych zdjęciach i ilustracjach mogą się znajdować produkty z opcjonalnymi i/lub dodatkowymi elementami, które nie 
należą do standardowego wyposażenia produktu. Nie stanowią one części oferty, chyba że klient osobno zamówi opcjonalne lub 
dodatkowe podzespoły. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych technicznych i konstrukcji produktów przedstawionych w tym 
materiale bez powiadomienia. Nie wszystkie produkty są dostępne na wszystkich rynkach.

Atlas Copco Power Technique
www.atlascopco.com/ptba
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Generatory Maszty oświetleniowe Pompy odwadniające

• Młoty (2,5–40 kg)
• Wiertarki do kamienia  

(5–25 kg)
• Wiertarki udarowe do prac 

podziemnych
• Dodatkowe narzędzia 

pneumatyczne

• Przenośne
• Przewoźne
• Przemysłowe

• LED i MH z silnikiem wysokoprężnym
• LED elektryczne
• LED akumulatorowe

• Zatapialne
• Powierzchniowe
• Małe przenośne

Sprężarki powietrza

Narzędzia ręczne

Gotowe do pracy

Narzędzia pneumatyczne

Wszechstronność

Narzędzia hydrauliczne

Partner w dziedzinie wydajności

Narzędzia napędzane silnikiem 
benzynowym

• 1–5 m³/min
• 7–12 bar

• 5,5–22 m³/min
• 7–20 bar

• Młoty (11–40 kg)
• Dodatkowe narzędzia 

hydrauliczne 
• Zestawy Powerpack

• 19–116 m³/min
• 10–345 bar

• Młoty i ubijarki do podkładów 
(25 kg)

• Wiertarki wielofunkcyjne (23 kg)

*  Dostępne warianty z silnikiem wysokoprężnym i 
elektrycznym

* Dostępnych wiele konfiguracji na potrzeby 
różnych zastosowań

*  Dostępne warianty z silnikiem wysokoprężnym 
i elektrycznym


