
Wszechstronne 
maszyny to lepsze 
wykorzystanie sprzętu
 XAVS 378 – XAHS 408 (19–24 m3/min)



Standardowe funkcje

Modele XAHS 408 i XAVS 378 zapewnią wyższą wydaj-
ność w zastosowaniach takich jak wiercenie w kopalniach 
marmuru, piaskowanie, wiercenia otworów strzałowych, 
wiercenie w budownictwie lądowym i wiele innych.  
Dostarczając nawet 24 m3/min sprężonego powietrza 
przy ciśnieniu 8,6 bar, ta kompaktowa sprężarka (model 
z pełnym wyposażeniem waży poniżej 3500 kg) będzie 
idealnym partnerem w realizacji wielu prac.

Zwiększenie wydajności
Dzięki połączeniu elementu śrubowego Atlas Copco z 
silnikiem spełniającym normy Stage V można uzyskać 
wyższe parametry zasilania powietrzem. W rezultacie 
sprężarki są nawet o 6% bardziej wydajne niż porówny-
walne modele.

Łatwy serwis
Czasy przestoju zostały skrócone do minimum – np. 
wymiana wkładu separatora oleju trwa niecałą godzinę 
(dzięki naszemu projektowi konstrukcji), a wymianę filtra 
oleju click-fit można wykonać ręcznie.  Ponadto obudo-

wa otwierana do góry zapewnia łatwy dostęp do wszyst-
kich elementów serwisowania.

Ochrona inwestycji
Sterownik XC2003 oraz technologia PACE umożliwia 
ustawienie ciśnienie z dokładnością do 0,1 bar w zakresie 
od 5 do 14 bar.  To oznacza, że sprężarka może służyć do 
różnych zastosowań, zwiększając poziom wykorzystania 
sprzętu.
Oprócz tego Atlas Copco dba o wysoki poziom nieza-
wodności.  Wszystkie komponenty zostały przetestowa-
ne w najtrudniejszych warunkach.  Sterownik ma stopień 
ochrony IP65, aby chronić układy przed pyłem i wodą a 
obudowa jest pokryta trójwarstwową powłoką z katego-
rią zabezpieczenia przeciwkorozyjnego C3.

Dzięki tym właściwościom wartość sprzętu przy odsprze-
daży będzie o wiele wyższa.

Wyższa wydajność i niższe całkowite koszty eksploatacji

Troska o  
środowisko

Nasze sprężarki są standardowo 
wyposażone w ramę bezwyciekową 

o pojemności 110% objętości 
płynów, dzięki czemu można 

uniknąć zanieczyszczenia 
środowiska niezależnie od 

okoliczności roboczych.  Spusty 
są zlokalizowane centralnie, aby 

ułatwić ich użycie.

Niskie zużycie paliwa
Połączenie elementu śrubowego 

Atlas Copco z silnikiem 
wysokoprężnym Cummins 

spełniającym normy Stage V 
zwiększa wydajność o 6% w 
porównaniu z tradycyjnymi 

sprężarkami.



Trwała konstrukcja 
Ta seria sprężarek została 

przetestowana w warunkach 
laboratoryjnych i rzeczywistych, aby 

zapewnić optymalną wydajność. 
Projekt opracowano z myślą 
o najbardziej wymagających 

warunkach roboczych. Pokrywająca 
cały korpus trójwarstwowa 

powłoka ochronna z kategorią 
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego 

C3 chroni maszynę i wydłuża jej 
okres użytkowania.

Sterownik XC2003
Intuicyjny panel sterowania XC2003 

ułatwia obsługę, jednocześnie 
rejestrując wykorzystanie sprężarki 
oraz informując o zaplanowanych 
pracach serwisowych.  Sterownik 

ma stopień ochrony IP65 
zabezpieczający urządzenie 
przed pyłem i wodą – dzięki 

temu sprężarki sprawdzą się w 
najtrudniejszych warunkach. 

Ustawienie ciśnienia roboczego za 
pomocą sterownika zajmie  

zaledwie minutę.

Łatwe 
manewrowanie

Regulowany dyszel ze 
sprężyną gazową może łatwo 

obsługiwać jedna osoba.  
Ponadto nie jest konieczne 

zastosowanie ABS-u, 
ponieważ wszystkie modele 

sprężarek ważą poniżej 
3500 kg.

Krótsze przestoje
Okres serwisowy wymiany oleju 
kompresora wydłużono do 1000 
godzin pracy (lub co dwa lata). 

Zmniejszone nakłady serwisowe 
i dłuższy okres użycia środków 

eksploatacyjnych redukują 
łączne koszty. Prosty dostęp do 

silnika umożliwia wymianę oleju 
i filtra w ciągu godziny.

Łatwy dostęp 
podczas serwisu

Prosty dostęp do 
części zużywalnych to 
podstawowy wymóg 

sprawnego serwisowania. 
Duże klapy otwierane do 

góry znacznie skracają  
czas trwania  

serwisu.

NAWET O 6%  
WYŻSZA WYDAJNOŚĆ 
W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNĄ 
SPRĘŻARKĄ

DO 24 m3/MIN 
POWIETRZA PRZY 
MASIE >3500 kg

PROSTY 
SERWIS  
WYMIANA OLEJU CO 1000 
GODZIN (LUB CO 2 LATA)

OBUDOWA Z  
CERTYFIKATEM C3
POWŁOKA TRÓJWARSTWOWA

LEPSZE  
WYKORZYSTANIE  
SPRZĘTU I WYŻSZA WYDAJNOŚĆ ZGODNOŚĆ Z NORMĄ



Lepsze  
wykorzystanie  
sprzętu dzięki użyciu 
sterownika XC2003 i 
technologii PACE
Regulacja ciśnienia z dokładnością do 0,1 bar
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Wyższa wydajność dzięki PACE
Technologia PACE to innowacyjny system kombinacji ciśnienia i przepływu. Sprężarkę PACE można 
efektywnie wykorzystać do różnych zastosowań, do których dotychczas potrzebne były trzy sprężarki o 
stałych parametrach.
Wykres wydajności: XAHS 408 Wykres wydajności: XAVS 378

Możliwe zastosowania:

Wybierz ciśnienie... a przepływ będzie dostosowany zgodnie z wymaganiami zastosowania.

8,6 do 10 bar:
Piaskowanie

7 do 12 bar:
Torkretowanie

12 bar: 
wdmuchiwanie kabli i 
odwierty

14 bar: 
wiercenia otworów strzałowych, 
wiercenie w budownictwie 
lądowym

• Szybkie przełączanie między wstępnie 
skonfigurowanymi ustawieniami.

• Ustawienie wybranego ciśnienia w 3 prostych 
krokach.

• Ciśnienie reguluje się z dokładnością do 0,1 bar.

Intuicyjna obsługa:

5
bar

24
m3/min

Sterownik PACE odpowiednio dostosowuje parametry!

Czym jest PACE: Czym NIE jest PACE:
Elektronicznym systemem regulacyjnym, programowanym za 
pomocą cyfrowego sterownika.
Systemem oferującym najszerszy zakres ciśnień roboczych dla 
pojedynczej sprężarki, dającym możliwość stosowania różnych 
kombinacji ciśnienia i przepływu.
Systemem prostym w użyciu, zapewniającym dokładność oraz 
bezpieczeństwo, gwarantującym długoterminową wydajność 
sprężarki.
Systemem zapewniającym wszechstronność trzech maszyn w 
jednej obudowie.

Liniowym systemem, w którym to 
regulacja ciśnienia zmienia parametry 
przepływu.
Zaworem regulacyjnym do ręcznego, 
orientacyjnego ustawiania 
parametrów.

Lepsze 
wykorzystanie 
sprzętu

Niższe koszty 
eksploatacji

Technologia PACE zapewnia lepsze wykorzystanie 
sprzętu, wyższą wszechstronność i wydajność,  
a także szybszy zwrot z inwestycji!
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Pressure Adjusted thru Cognitive Electronics



No-Load 
Oszczędność 50% 

energii

A
uto no-load

A
uto re-load

Tryb ECO

Bez obciążenia 
(unload) Obciążenie (load)Obciążenie (load)

Tryb ECO: oszczędność paliwa dzięki 
inteligentnej elektronice
Wybierz sprężarkę: która działa tylko wtedy, gdy jest to niezbędne
Sterownik XC2003 jest wyposażony w tryb ECO, czyli oprogramowanie, które automatycznie przełącza pomiędzy 
trybami „load”, „unload” i „no-load”. W przypadku niektórych zastosowań z aktywnym trybem ECO sprężarka 
oszczędza nawet 50% energii w porównaniu z normalną pracą jałową.

Jak to działa?
Jeśli zastosowanie obejmuje dłuższe okresy bez zapotrzebowania na powietrze, np. podczas wymiany wiertła 
lub usuwania urobku, sprężarkę można przełączyć w tryb pracy bez obciążenia. Dzięki funkcji trybu ECO maszyna 
automatycznie przełącza z trybu „unload” na „no-load” (tryb ECO), zapewniając oszczędność paliwa. Po wznowieniu 
pracy, czujnik ciśnienia wylotowego powietrza wykryje zapotrzebowanie na powietrze i sterownik automatycznie 
rozpocznie pracę sprężarki z obciążeniem. Autodetekcja sprawia, że sprzęt będzie błyskawicznie gotowy do pracy. 

Sterownik XC2003 jest wyposażony we wstępnie zdefiniowane ustawienia trybu ECO, które można dostosować do 
określonego zastosowania.



Wydajność XAHS 408 ST V XAVS 378 ST V
Ciśnienie robocze bar(g) 7-8,6 10,3 12 7-10,3 12 14

psi(g) 100-125 150 175 100-150 175 200

Zasilanie powietrzem

cfm 847 792 735 778 725 672

m³/min 24 22,4 20,8 22 20,5 19

l/sek. 400 374 347 367 342 317
Maks. temperatura otoczenia,  
0 m n.p.m. °C 45 45

Min. temperatura uruchomienia °C -10 -10

Min. Min. temperatura uruchomienia  
(opcja „cold start”) °C -25 -25

Silnik 
Marka silnika Cummins

Model silnika B6.7 Stage V

Liczba cylindrów 6

Moc silnika kW 187 187
Obroty na minutę przy pełnym 
obciążeniu 1750

Obroty na minutę bez obciążenia 1100

Poziom emisji Stage V

Pojemność
Olej silnikowy l 17

Olej sprężarki l 40

Zbiornik paliwa l 270

Poziom hałasu
Poziom hałasu (LpA) przy 7 m dB(A) 72

Wymiary i ciężar: podwozie
dł. x szer. x wys. mm 5650 x 1987 x 2058

Ciężar (silnik mokry) kg   3500

Dane techniczne

• Zamontowany wspornik lub płozy

• Dyszel regulowany

• Kółko manewrowe

• Zaczep (DIN, ITA, NATO, BNA, kulowy)

• System reflektorów drogowych

• Fleetlink

• Wyposażenie do oczyszczania powietrza

 – Chłodnica końcowa

 – Separator i spust kondensatu

 – Zawór obejściowy

 – Filtr PD

Opcje
• Wyposażenie do specjalnych zastosowań

 – Zawór odcinający powietrze wlotowe do silnika

 – Łapacz iskier w układzie wydechowym spalin

• Funkcja rozruchu w niskiej temperaturze

• Metalowy króciec wlewu paliwa



Asortyment maszyn Power Technique

Sprężarki powietrza
Gotowe do pracy Wszechstronne Partner produktywności

• 1–5 m³/min
• 7-12 bar

• 5,5-22 m³/min
• 7-20 bar

• 19-116 m³/min
• 10-345 bar

*Dostępne są opcje z silnikami 
wysokoprężnymi i elektrycznymi

Power Technique to obszar działalności grupy Atlas Copco zorientowany na przyszłość. Tworzenie najwyższej 
jakości dla klientów oznacza dla nas przewidywanie przyszłych potrzeb i realizowanie ich z nawiązką – przy 
jednoczesnym ścisłym przestrzeganiu wymogów ochrony środowiska. Nasza długoterminowa perspektywa to 
gwarancja udanego, wieloletniego partnerstwa dla klientów firmy Atlas Copco.

Narzędzia ręczne
Narzędzia pneumatyczne Narzędzia hydrauliczne Narzędzia 

zasilane silnikiem 
benzynowym
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• Młoty (2,5 – 40 kg)
• Młoty do skał (5 – 25 kg)
• Górnicze młoty do skał
• Dodatkowe narzędzia 

pneumatyczne 

• Przenośne
• Przewoźne
• Przemysłowe

• LED i MH, z silnikiem Diesla
• LED, elektryczne
• LED, akumulatorowe

• Zanurzeniowe
• Powierzchniowe
• Niewielkie i przenośne

• Młoty (11 – 40 kg)
• Dodatkowe narzędzia 

hydrauliczne 
• Zestawy Powerpack

• Młoty i ubijaki (25 kg)
• Wiertarki Combi (23 kg)

*Dostępnych jest wiele konfiguracji 
umożliwiających produkcję energii dla 
zastosowań każdego kalibru

*Dostępne są opcje z silnikami 
wysokoprężnymi i elektrycznymi

Zdjęcia i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mogą przedstawiać produkty z elementami opcjonalnymi i (lub) dodatkowymi, które nie są 
dołączone do standardowej wersji produktu, a zatem nie są objęte zakupem takiego produktu, chyba że klient specjalnie zakupi te opcjonalne/
dodatkowe elementy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych technicznych i konstrukcji produktów opisanych w niniejszej publikacji bez 
uprzedzenia. Nie wszystkie produkty są dostępne na wszystkich rynkach.

Atlas Copco Power Technique
www.atlascopco.com/ptba

Generatory Maszty oświetleniowe Pompy odwadniające


