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Seria Utility
Słownik definiuje pojęcie „utility” jako cechę użyteczności, zyskowności lub stan zapewniający korzyści – seria Utility łączy w sobie 
te trzy właściwości w ramach lekkiej, kompaktowej maszyny. Dzięki niewielkim wymiarom i serwisowaniu z jednej strony te 
urządzenia można doskonale zintegrować w wielofunkcyjnym pojeździe użytkowym. W ten sposób zyskasz wydajne i mobilne 
źródło sprężonego powietrza. 

Modele Utility są wyposażone w nasz rewolucyjny system PACE. To rozwiązanie służy do kontroli ciśnienia i regulacji przepływu, 
dzięki czemu maszyny są o wiele bardziej wszechstronne – wystarczy jedna sprężarka do wielu zastosowań. Niektóre modele 
są także wyposażone w zintegrowany generator.

Serwisowanie jednostronne umożliwia proste wykonanie konserwacji,  
którą można zakończyć w ciągu jednej godziny. Wszystkie modele są wyposażone w 
antykorozyjną obudowę przystosowaną do środowiska C3, zapewniającą  
dłuższy okres użytkowania maszyny.

Zajmowana powierzchnia jest o co najmniej  
10% mniejsza niż inne porównywalne modele. Łatwy 
transport. Możliwość układania w stos (maks. 3 poziomy).

Bogatsze wyposażenie standardowe. Nowy wymiar wydajnego działania.  
Możliwość działania w zakresie od -20 do 50°C; obudowa antykorozyjna z certyfikatem C3.

Prosty i szybki serwis oraz długie okresy międzyserwisowe. Wykonanie czynności serwisowych 
zajmuje mniej niż 60 minut i nie wymaga specjalnych narzędzi. Łatwy dostęp dzięki serwisowaniu 
z jednej strony urządzenia.

Niewielkie 
wymiary

Serwisowanie

Ulepszona 
konstrukcja

Przedstawiamy technologię 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.

Możliwe zastosowania:

Intuicyjna obsługa: 
•   Szybkie przełączanie między wstępnie 

skonfigurowanymi ustawieniami.
•  Ustawienie wybranego ciśnienia w 3 prostych krokach.
•  Ciśnienie reguluje się z dokładnością do 0,1 bar.

7 bar: narzędzia ręczne

8,6 do 10 bar: piaskowanie 7 do 12 bar: torkretowanie

5 bar: oznakowanie dróg

Czym jest PACE: 
•   Elektroniczny system regulacyjny, programowany  

za pomocą cyfrowego sterownika.

•   System oferuje najszerszy zakres ciśnień roboczych 
dla pojedynczej sprężarki. Możliwość stosowania różnych 
kombinacji ciśnienia i przepływu.

•   System prosty w użyciu, zapewniający dokładność 
oraz bezpieczeństwo. Gwarancja długoterminowej 
wydajności sprężarki.

•   System zapewniający wszechstronność trzech maszyn 
w jednej obudowie.

Czym NIE jest PACE: 
•   Liniowy system, w którym to regulacja ciśnienia zmienia 

parametry przepływu.

•   Zawór regulacyjny do ręcznego, orientacyjnego 
ustawiania parametrów.
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Wydajność U 75 U 110 U110 
PACE U 130 U 175 U 190 U 190 

PACE U190-12 U250 U250 
PACE

Standardowe efektywne 
ciśnienie robocze bar (g) 7 7 5-10,5 7 7 7 5-10,5 12 7 5-10,5

psi (g) 100 100 70-150 100 100 100 70-150 175 100 70-150
Zasilanie powietrzem cfm 75 100 65-100 130 175 190 90-190 190 250 200-250

m3/min 2,1 2,8 1,8-2,8 3,7 5 5,4 5,4-2,5 5,5 7,1 5,7-7,1
Maks. temperatura 
otoczenia, 0 m n.p.m. °C 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Min. temperatura rozruchu 
/ zestaw „cold start” °C -10/-20 -10/-20 -10/-20 -10/-20 -10/-20 -10/-20 -10/-20 -10/-20 -10/-20 -10/-20

Silnik

Model Kubota 
D722

Kubota 
D902

Kubota 
D902

Kubota
V 1505

Kubota
V 1505T 

Kubota
V 1505T

Kubota
V 1505T

Kubota 
V2403T

Kubota 
V2403T

Kubota 
V2403T

Liczba cylindrów 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Moc wyjściowa przy 
normalnej prędkości obr. kW 14,9 18,5 18,5 26,5 32,5 32,5 32,5 47,9 47,9 47,9

Prędkość obr. przy 
pełnym obciążeniu

obr./
min 3400 3600 3600 3000 3000 3000 3000 2700 2700 2700

Prędkość obr. bez obciążenia obr./
min 1800 2000 2000 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Pojemność

Olej silnikowy l 3 3 3 5,5 5,5 5,5 5,5 9,5 9,5 9,5
Olej sprężarki l 5 5 5 9 9 9 9 11 11 11
Zbiornik paliwa l 30 30 30 62 62 62 62 100 100 100
Układ chłodzenia l 5 5 5 8,5 8,5 8,5 8,5 11,5 11,5 11,5
Powiększony zbiornik paliwa 
(opcja) l n/d n/d n/d 24 24 24 24 30 30 30

Wymiary

Długość mm 1580 1580 1580 1870 1870 1870 1870 2050 2050 2050
Szerokość mm 740 740 740 950 950 950 950 1200 1200 1200
Wysokość mm 850 850 850 1040 1040 1040 1040 1230 1230 1230
Ciężar (łącznie z paliwem) kg 488 488 498 704 704 704 720 1200 1200 1200

Dane techniczne U130-U190 (PACE) U190-12-U250 (PACE)U75-U110 (PACE)

www.atlascopco.com/utility

•  System PACE (Pressure Adjustment thru Cognitive 
Electronics): użytkownik określa ciśnienie, 
a maszyna dostosowuje przepływ.

•  Opcjonalny generator: wielofunkcyjna kombinacja 
sprężarki powietrza i zasilania elektrycznego  
(6 kVA w trybie pół-symultanicznym i 15 kVA 
w trybie niesymultanicznym).

•  Zintegrowana chłodnica końcowa / separator 
wody / filtr dokładny (PD) gwarantują lepszą 
jakość powietrza.

•  Wiele innych funkcji, w tym także indywidualne 
kolory, wyposażenie dostosowane do prac 
w rafineriach, bęben na wąż oraz dodatkowy 
zbiornik paliwa. 

•  Najniższe zużycie paliwa w swojej klasie.
•  Zajmowana powierzchnia jest o co najmniej 10% 

mniejsza niż porównywalne modele.
•  Układ ochronny rozrusznika.
•  Powłoka antykorozyjna C3 dla środowiska  

o wysokiej wilgotności.
•  Okres międzyserwisowy: 1500 h lub dwa lata.
•  Zintegrowane otwory na wózek widłowy oraz ucho 

do podnoszenia.
•  Zbiornik paliwa umożliwiający długą, całozmianową 

pracę autonomiczną.
•  Filtry paliwa heavy-duty na wyposażeniu standardowym 
•  Rama bezwyciekowa z otworami na podnośnik widłowy 

i centralnym punktem spustowym.
•  Serwis z jednej strony urządzenia, z wkładem separatora 

oleju typu spin-on.
•  Wytrzymała obudowa umożliwiająca składowanie 

w stosie trzech urządzeń.

Opcjonalne funkcjeStandardowe funkcje



Atlas Copco – Power Technique
www.atlascopco.com/utility

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.
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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

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

pneumatyczne 

Narzędzia ręczne
Narzędzia pneumatyczne Narzędzia hydrauliczne Narzędzia 

zasilane silnikiem 
benzynowym

• Młoty (11 – 40 kg)
• Dodatkowe narzędzia 

hydrauliczne 
• Zestawy Powerpack

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

Generatory Maszty oświetleniowe Pompy odwadniające

• Przenośne
• Przewoźne
• Przemysłowe

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

• Zanurzeniowe
• Powierzchniowe
• Małe, przenośne

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

* Dostępne są opcje z silnikami 
wysokoprężnymi i elektrycznymi

Asortyment maszyn Power Technique
Power Technique to obszar działalności grupy Atlas Copco zorientowany na przyszłość. Tworzenie 
wartości 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.


