
Vad integrerar du?

Utility-serien



Har din kompressor PACE?
PACE-tekniken omdefinierar förhållandet mellan tryck 
och flöde. En kompressor med PACE-teknik kan täcka 
tillämpningsbehoven för i genomsnitt tre kompressorer 
med fast tryck.

Intuitiv användning: 
• Växla mellan förinställningarna med bara ett klick. 
• Anpassat tryck kan ställas in med bara tre klick. 
• Trycket kan justeras i steg om 0,1 bar.

Vad PACE är: 
•  Ett elektroniskt reglersystem som programmeras via en 

digital styrenhet.
•  Ett system som erbjuder det bredaste arbetstrycksområdet 

i en enda kompressor. Möjliggör flera tryck- och 
flödeskombinationer.

•  Ett lättanvänt system med garanterad noggrannhet och 
garanterad säkerhet. Garanterar kompressorns långsiktiga 
prestanda.

•  Ett system som ger dig mångsidigheten hos tre maskiner i 
ett paket.

Vad PACE inte är: 
• Ett linjärt system där justering av trycket styr flödet.
•  En regleringsventil där du måste gissa för att justera 

inställningarna manuellt.
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Free air delivery (m3/min)

FOR MODEL U 110

Exempel på tillämpningar:

7 bar: Handhållna verktyg 8,6 till 10 bar:
Blästring

7 till 12 bar:
Sprutbetongstillämpningar

12 till 14 bar: 
Kabelblåsning och borrning
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Fritt avgiven luftmängd (m3/min)

FÖR MODELL U 110

Bättre 
konstruk-
tion

Fler funktioner som standard. Bryter ny mark 
när det gäller effektivitet. Konstruerad för 
omgivningstemperaturer från –20 till 50 °C/C3-certifierad 
huv för att skydda kompressorn mot korrosion.

Service
Enkelhet, snabbhet och långa serviceintervall. Service tar mindre än 60 minuter och inga 
specialverktyg krävs. Enkel åtkomst tack vare service på bara en sida.

Tar liten 
plats

Minst 10 % mer kompakt än jämförbara modeller. 
Enkel att transportera. Kan staplas i upp till tre nivåer.

Utility-serien
Ordboken definierar ordet utility som användbar, lönsam eller fördelaktig – Utility-sortimentet kombinerar alla tre fördelar i ett 
lätt, kompakt paket. Den är perfekt att integrera på en lastbil eftersom den tar liten plats, och service bara görs på en sida. En 
högeffektiv tryckluftskälla, oavsett var du befinner dig. 

www.atlascopco.com/utility

Prestanda U 110 
Steg V

U110 PACE 
(med efterkylare) 

Steg V
U 190 

Steg IIIA
U 190 PACE 

(med efterkylare) 
Steg IIIA

Normalt effektivt arbetstryck bar (g) 7 5–10,5 7 5–10,5

psi (g) 100 70–150 100 70–150

Fritt avgiven luftmängd cfm 100 65–100 190 90–190

m3/min 2,8 1,8-2,8 5,4 5,4–2,5

Max. omgivningstemperatur vid havsnivå °C 50 50 50 50

Min. starttemperatur/kallstartssats °C –10/–20 –10/–20 –10/–20 –10/–20

Motor

Modell Kubota 
D902

Kubota 
D902

Kubota
V 1505T

Kubota
V 1505T

Antal cylindrar 3 3 4 4

Uteffekt vid normalt axelvarvtal kW 18,5 18,5 32,5 32,5

Full belastning varv/min varv/min 3 600 3 600 3000 3000

Avlastat varv/min varv/min 2000 2000 1600 1600
Överensstämmelse med uppsatta 
utsläppsnivåer Steg V Steg V Steg IIIA Steg IIIA

förmåga

Motorolja l 3 3 5,5 5,5

Kompressorolja l 5 5 9 9

Bränsletank l 30 30 62 62

Kylsystem l 5 5 8,5 8,5

Större bränsletank som tillval l Ej tillgängligt Ej tillgängligt 24 24

Dimensioner

Längd mm 1580 1580 1 870 1 870

Bredd mm 740 740 950 950

Höjd mm 850 850 1040 1040

Vikt (inkl. bränsle) kg 488 498 704 720

TEKNISKA DATA

•   Generatoralternativ: Förvandla 
kompressorn till en multifunktionsmaskin 
för både luft och kraft. (6 kVA 
semisimultan och 15 kVA ickesimultan).

•   Integrerad efterkylare/vattenavskiljare/
finfilter (PD) för att garantera bättre 
luftkvalitet.

•   Och mycket mer. Inklusive anpassade 
färger, raffinaderiutrustning, slangvinda 
och extra bränsletank. 

•   PACE-system (Pressure Adjustment through Cognitive Electronics): 
Du reglerar trycket och maskinen reglerar flödet.

•   Klassledande bränsleeffektivitet.
•   Minst 10 % mer kompakt än jämförbara modeller.
•   Skyddssystem för startmotor.
•   C3-klassat korrosionsskydd för hög luftfuktighet.
•   Serviceintervall på 1 500 timmar/två år.
•   Integrerade lyftöglor och övre krok.
•   Kan köras ett helt skift på en enda tank.
•   Kraftiga bränslefilter som standard 
•   Spillfri ram med gaffeltrucksuttag och centraliserade 

avtappningspunkter.
•   Service på bara en sida med oljeseparatorelement med skruvfäste.
•   Robust huv för stapling i tre lager.
•   Kallstart och syntetisk olja

EXTRAUTRUSTNINGSOM STANDARD

Utility-kompressorerna är steg V-kompatibla.

Med service på bara en sida blir servicen enkel och kan utföras inom en 
timme. Alla modeller levereras med en korrosionsfri C3-klassad huv, vilket 
garanterar längre livslängd för maskinen.
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Atlas Copco AB
(publ) SE-105 23 Stockholm, Sweden
Telefon: +46 8 743 80 00
Org.nr: 556014-2720

atlascopco.se

Portfölj med lösningar från Kraftteknik

Generatorer Belysningsmaster Länspumpar

• Tryckluftsspett (2,5–40 kg)
• Bergborrmaskiner (5–25 kg)
• Bergborrmaskiner under jord
• Ytterligare tryckluftsverktyg 

• Portabla
• Mobil
• Industrial

• Dieseldrivna LED och MH
• Elektriska LED
• Batteri-LED

• Dränkbara
• Ytpumpar
• Små, bärbara

Luftkompressorer

Handhållna verktyg

Körklara

Tryckluftsverktyg

Mångsidighet

Hydrauliska verktyg

Produktivitetspartner

Bensindrivna 
verktyg

• 1–5 m³/min
• 7–12 bar

• 5,5–22 m³/min
• 7–20 bar

• Hydraulhammare (11–40 kg)
• Ytterligare hydrauliska verktyg 
• Kraftaggregat

• 19–116 m³/min
• 10–345 bar

• Bilningsmaskiner och 
syllpackare (25 kg)

• Kombiborrar (23 kg)

* Dieselalternativ och elektriska alternativ finns 
tillgängliga

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

* Dieselalternativ och elektriska 
alternativ finns tillgängliga

Inom Atlas Copcos affärsområde Kraftteknik har man en framåtblickande filosofi. För oss innebär skapande 
av kundvärde att förutse och överträffa dina framtida behov – samtidigt som vi aldrig kompromissar med våra 
miljöprinciper. Att blicka framåt och ligga steget före är det enda sättet för oss att vara din långsiktiga partner.

Fotografierna och illustrationerna i detta dokument kan avbilda produkter med tillvals- och/eller extra komponenter som inte 
inkluderas i standardversionen av produkten och därför inte ingår i köpet, såvida inte kunden specifikt köper sådana tillvals-/extra 
komponenter. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationerna och konstruktionen av de produkter som beskrivs i den här 
dokumentationen utan meddelande. Alla produkter finns inte tillgängliga på alla marknader.

Atlas Copco Kraftteknik
atlascopco.com/ptba
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