
Dwa moDele – wiele 
możliwości
xat(v)s 186 jd (9,8-11,4 m3/min / 7-14 bar).



PoTRZEBUJESZ wYDAJNości, ABY 
wYGRYwAĆ Z KoNKURENcJĄ!
Wszechstronna i bogato wyposażona seria XAT(V)S 186 firmy Atlas Copco oferuje dwa modele o wielu możliwościach. Dzięki 
intuicyjnemu systemowi PACE (Pressure Adjusted thru Cognitive Electronics, czyli regulacja ciśnienia poprzez inteligentną 
elektronikę) nowe modele 186 zapewniają najbogatszy wybór opcji dla jednej maszyny. Ta pionierska technologia umożliwia 
przyjęcie różnych ustawień ciśnień i przepływu, dzięki czemu otrzymasz parametry idealnie dopasowane do danego 
zastosowania. 

W ten sposób można optymalnie uzupełnić flotę maszyn, poprawić 
ich wykorzystanie i uzyskać wyższy poziom zwrotu z inwestycji. 
Jeśli użytkujesz kilka maszyn, które pokrywają zakres 
wymaganych przepływów do 11 m3/min i ciśnień od 
7 do 14 bar, to nadszedł najlepszy moment na 
optymalizację parku maszyn.

Modele 186 są także wyposażone w 
sprawdzony wkład Atlas Copco do 
filtrowania powietrza oraz w silnik 
John Deere Stage IV; uzyskując 
wyższą wydajność, dłuższe 
okresy międzyserwisowe, znakomitą niezawodność, wydłużony okres użytkowania oraz najniższe koszty eksploatacyjne. 

Dane techniczne

Wydajność XATS 186 XAVS 186

Ciśnienie robocze
bar (g) 7-10 7-14
psi (g) 100-150 100-205

Maks. zasilanie powietrzem (1)
m3/min 9,8-11,4 10,1-11,4
l/sek. 190 190
ft3/min 345-402 358-402

Maks. temperatura otoczenia °C 50 50
Min. temperatura rozruchu / (funkcja 
“cold start”) °C -10 / -25 -10 / -25

Silnik

Model John Deere  
4045HFC04

John Deere 
4045HFC04

Liczba cylindrów 4 4

Moc przy prędkości znamionowej kW 86 104

Prędkość znamionowa obr./min 1900-2200 1950-2200

Prędkość bez obciążenia obr./min 1500 1500

Pojemność

Olej silnikowy l 14,7 14,7

Olej sprężarkowy l 26,5 26,5

Pojemność zbiornika paliwa l 168 168

Poziom hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) w 
odl. 7 m dB(A) 71 71

Wymiary i ciężar

Długość (z dyszlem sztywnym) mm 4940 4940

Szerokość mm 1580 1580

Wysokość mm 1800 1800

Masa kg 2340 2340

(1) Gwarantowane zgodnie z ISO1217 wyd. 3 1996 zał. D.

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

•	Składane kółko lub noga wsporcza

•	System oświetlenia drogowego

•	Kliny pod koła

•	Dodatkowa obróbka sprężonego 
powietrza

 - chłodnica końcowa
 - separator i spust kondensatu
 - „by-pass”

•	Wyposażenie do specjalnych 
zastosowań

 - zawór odcinający powietrze 
wlotowe do silnika

 - łapacz iskier w układzie 
wydechowym spalin

•	System rozruchu w niskiej 
temperaturze  
(„cold start”)

•	Wkład bezpieczeństwa

•	Metalowy króciec wlewu paliwa

•	Specjalne kolory na zamówienie  
(w zależności od dostępności)

OPcJe



www.atlascopco.com

•	 Ciśnienie	ustawia	się	za	pomocą	sterowania	
XC2003		
w	3	prostych	krokach.

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

•	 Szybkie	przełączanie	między	wstępnie	
skonfigurowanymi	ciśnieniami.	

Różne	ustawienia	
ciśnienia	

(od	7	do	14	bar)	w	
jednej	maszynie.

8,6

10,4

1214

7,4

StanDarDOWe funkcJe

WYDAJNOŚĆ	SILNIKA
Seria 186 jest napędzana 4-cylindrowym 
silnikiem John Deere o mocy wyjściowej 

odpowiednio 86 kW i 104 kW. Ograniczono 
emisję NOx i cząstek stałych do poziomów 

bliskich zeru.

OKRESY	
MIĘDZYSERWISOWE

Interwał wymiany oleju sprężarkowego 
w serii 186 wydłużono do 1000 godzin 

(lub raz na 2 lata). Zmniejszone 
nakłady serwisowe i dłuższy okres 
użycia środków eksploatacyjnych 

redukują łączne koszty.

STEROWANIE	XC2003
Intuicyjny panel sterowania XC2003 
rejestruje wykorzystanie sprężarki i 
informuje o zaplanowanych pracach 

serwisowych. Serwis można 
wykonywać z jednej strony.

TRWAŁA	KONSTRUKCJA
Seria 186 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.

ŁATWY	TRANSPORT
Lekka i kompaktowa konstrukcja; 

oba modele można holować. 
Maszyny serii 186 są jednoosiowe, 

co ułatwia manewrowanie w 
miejscu użytkowania.

NISKIE	ZUŻYCIE	PALIWA
Połączenie elementu śrubowego 
Atlas Copco z wysokoprężnym 

silnikiem John Deere sprawia, że ta 
seria maszyn wykazuje najlepszą 
w swojej klasie ekonomię  zużycia 

paliwa.
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Oferta produktów przewoźnych źródeł energii
SPRĘŻARKI POWIETRZA

PRZEWOŹNE
•	9–1250* kVA

WSZECHSTRONNOŚĆ
•	7–22 m³/min
•	7–20 bar

OdŚROdkOWE,  
Z SilNikiEm 
WySOkOPRężNym
•	833–9833 l/min

mETAlO- 
HAlOGENkOWE

*Dostępne różne konfiguracje dla uzyskania mocy do różnych zastosowań.

Dostępne opcje elektryczne i wysokoprężne.

PRZEmySŁOWE
•	10–1250* kVA

PARTNER 
PROdUkTyWNOŚCi
•	19-116	m³/min
•	10-345	bar

mAŁE, PRZENOŚNE
•	210–2500 l/min

ElEkTRyCZNA

PRZENOŚNE
•	1,6–13,9 kVA

GOTOWE dO PRACy
•	1–5 m³/min
•	7–12 bar

ElEkTRyCZNE 
ZANURZAlNE
•	275–16 500 l/min

lEd

GENERATORY

POMPY ODWADNIAJĄCE

WIEŻE OŚWIETLENIOWE

Zdjęcia i ilustracje zawarte w niniejszej publikacji mogą przedstawiać produkty z opcjonalnymi i/lub dodatkowymi komponentami, które nie należą do standardowej wersji produktu i dlatego nie są dołączone do 
danego produktu w momencie zakupu, chyba że klient dokonał określonego zakupu tych opcjonalnych/dodatkowych komponentów. Zastrzegamy prawo do zmiany specyfikacji i wzornictwa produktów opisanych 
w niniejszej publikacji bez powiadomienia. Nie wszystkie produkty są dostępne na wszystkich rynkach. 

Zaangażowani w trwały, zrównoważony 
rozwój produktywności
Dywizja Przewoźnych Źródeł Energii firmy Atlas Copco działa zgodnie 
z filozofią orientacji na przyszłość. Tworzenie wartości dodanej oznacza dla 
nas przewidywanie i realizowanie przyszłych potrzeb naszych klientów – przy 
jednoczesnym ścisłym przestrzeganiu wymogów  
środowiskowych. Nasza długoterminowa perspektywa  
to gwarancja udanego, wieloletniego partnerstwa  
dla klientów firmy Atlas Copco.

www.atlascopco.com


