De Utility-reeks
Wat bouwt u in?

De Utility-reeks

Het woordenboek definieert het woord 'utility' als 'nuttig, voordelig of bevorderlijk’ – de utility-reeks vormt een combinatie
van alle drie voordelen binnen een lichtgewicht, compact pakket. Dankzij het kleine vloeroppervlak en onderhoud aan één
zijde is deze machine perfect te integreren in een vrachtwagen. Een uiterst efficiënte persluchtbron, waar u ook bent.
Dankzij onderhoud aan één kant is eenvoudig onderhoud mogelijk, dat
binnen één uur kan worden voltooid. Alle modellen worden geleverd met
een corrosievrije omkasting van het type C3, voor een langere levensduur van
de machine.
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Standaard meer functies. Grensverleggend in
rendement. Gemaakt voor omgevingstemperaturen
van -20 tot 50 °C/omkasting van het type C3 om uw
compressor te beschermen tegen corrosie.
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Vrije luchtlevering
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Een voetafdruk minstens 10% compacter dan die van een vergelijkbaar model.
Gemakkelijk te vervoeren. Stapelbaar tot 3 niveaus.
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De utility-compressoren voldoen aan Stage V.

Uitgangsvermogen @ normaal
toerental

Eenvoud, snelheid en lange service-intervallen. Onderhoud duurt minder dan 60 minuten en er is

Service

geen speciaal gereedschap vereist. Eenvoudige toegang dankzij onderhoud aan één kant.

Toepassingen zijn onder andere:
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12 tot 14 bar:
Inblazen van kabels en boren

Intuïtieve bediening:
• Schakel met één klik tussen de voorinstellingen.
• De aangepaste druk kan met 3 klikken worden ingesteld.
• De druk kan worden ingesteld in stappen van 0,1 bar.

• Een eenvoudig te gebruiken systeem met gegarandeerde
nauwkeurigheid en veiligheid. Garandeert langdurige
werking van de compressor.

• Een systeem dat u de veelzijdigheid van drie machines in één
pakket biedt.
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ALS STANDAARD

OPTIONELE EXTRA FUNCTIES

• 	PACE-systeem (drukafstelling door middel van cognitieve elektronica):
U regelt de druk en de machine regelt het debiet.

• 	Generatoroptie: Verander uw
compressor in een multifunctionele
machine voor zowel lucht als
vermogen. (6 kVA semi-gelijktijdig en
15 kVA niet gelijktijdig).

• 	
Toonaangevende brandstofzuinigheid.

• 	Een voetafdruk minstens 10% compacter dan die van een
vergelijkbaar model.
• 	Beveiligingssysteem startmotor.

PACE is:
• Een elektronisch regelsysteem geprogrammeerd via een
digitale regelaar.

• Een systeem dat het breedste werkdrukbereik binnen één
compressor biedt. Hierdoor zijn meerdere combinaties van
druk en debiet mogelijk.
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Heeft uw compressor PACE?
De PACE-technologie definieert de relatie tussen druk en
debiet opnieuw. Een compressor met PACE-technologie kan
voorzien in de toepassingsbehoeften van gemiddeld drie
compressoren met vaste druk.

Conform emissienorm

• 	C3-corrosiebestendige coating bij hoge luchtvochtigheid.
• 	Onderhoudsinterval van 1500 uur/twee jaar.
• 	Geïntegreerde heftrucksleuven en hijshaak.

• 	Brandstoftank met voldoende inhoud voor een volledige werkdag.
PACE is NIET:
• Een lineair systeem waarbij de drukinstelling het debiet
bepaalt.

• Een regelklep waarbij u gist om de instellingen handmatig aan
te passen.

• 	Standaard heavy duty-brandstoffilters

• 	Geïntegreerde nakoeler/
waterafscheider/fijnfilter (PD) voor
een betere luchtkwaliteit.

• 	Plus nog veel meer. Inclusief
aangepaste kleuren, apparatuur voor
raffinaderijen, slanghaspel en extra
brandstoftank.

• 	Vloeistofdicht frame met heftrucksleuven en centrale aftappunten.

• 	Onderhoud aan één kant met opschroefbaar olieafscheiderelement.
• 	Robuuste omkasting voor stapelen tot 3 niveaus.
• 	Koude start en synthetische olie

www.atlascopco.com/utility

De business area Power Technique van Atlas Copco hanteert een vooruitstrevende filosofie. Voor ons draait het
creëren van klantwaarde om het anticiperen op en overtreffen van uw toekomstige behoeften, zonder dat dit
ten koste gaat van onze milieuprincipes. Vooruitkijken en voorop blijven lopen is de enige manier waarop we
ervoor kunnen zorgen dat we uw partner voor de lange termijn zijn.

Luchtcompressoren
Klaar voor gebruik

Veelzijdigheid

Productiviteitspartner

• 1-5 m³/min
• 7-12 bar

• 5,5-22 m³/min
• 7-20 bar

• 19-116 m³/min
• 10-345 bar

*Diesel- en elektrische opties beschikbaar

Handgereedschap
Persluchtgereedschap

Hydraulisch gereedschap

Door
benzinemotor
aangedreven
gereedschap

• Breekhamers (2,5 - 40 kg)
• Steenboormachines (5 - 25 kg)
• Ondergrondse steenboormachines
• Extra luchtgereedschap

• Breekhamers (11 - 40 kg)
• Extra hydraulisch
gereedschap
• Powerpacks

• Breekhamers en
ballaststampers (25 kg)
• Combi-boormachines (23 kg)

Generatoren

Lichtmasten

Ontwateringspompen

• Draagbaar
• Mobiel
• Industrieel

• LED en MH diesel
• LED elektrisch
• LED op accu

• Onderdompelbaar
• Oppervlak
• Klein, draagbaar

*Meerdere configuraties mogelijk om stroom te
leveren voor toepassingen van elk formaat

Foto's en illustraties in dit document kunnen producten weergeven met optionele en/of extra componenten die niet zijn inbegrepen
in de standaardversie van het product en daarom niet zijn opgenomen in de aankoop van een dergelijk product, tenzij de klant
specifiek dergelijke optionele/extra componenten aanschaft. Wij behouden ons het recht voor om de specificaties en het ontwerp
van de in deze literatuur beschreven producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Niet alle producten zijn op alle
markten verkrijgbaar.
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