
Een complete installatie
voor al uw toepassingen 

Lagedruktechnologieën 

Waarom blowers en 
lagedrukcompressoren? 
Blowers en lagedrukcompressoren zijn speciaal ontworpen voor toepassingen die een druk tussen 0,3 en 4 bar  
vereisen. Door het juiste type en grootte van compressor te kiezen kan u enorme energiewinsten behalen. Daarom 
beschikt Atlas Copco Specialty Rental over een uitgebreide vloot van lagedrukcompressoren die exact voldoen 
aan de druk- en debietvereisten van uw toepassing – precies zoals en wanneer u het nodig hebt. 

Maximaliseer energiebesparingen 
met Variable Speed Drive (VSD) 

De meeste lagedruk toepassingen hebben 
een fluctuerende vraag naar lucht. Daarom 
zijn wij pioniers op het gebied van de Variable 
Speed Drive (VSD)-technologie voor blowers en 
lagedrukcompressoren. Een variabele  
toerentalregeling  zorgt ervoor dat uw units niet  
meer energie verbruiken dan nodig is, waardoor  
uw energieverbruik daalt en u bijdraagt aan  
een beter milieu. 

Waarom Atlas Copco 
Specialty Rental? 

Voor korte- of langetermijnbehoeften, geplande of 
onvoorziene gebeurtenissen en noodgevallen, biedt 
Atlas Copco Specialty Rental Nederland 24/7 de  
meest kost- en energie-efficiënte tijdelijke oplossing  
aan.  Onze vloot bestaat uit ultramodern materiaal dat 
ons in staat stelt oplossingen op maat te ontwerpen  
die aan uw specifieke behoeften voldoen.  
Wij garanderen kwalitatieve dienstverlening, milieuzorg  
en personeelsveiligheid dankzij onze drievoudige  
ISO-certificering – een primeur in de sector. 

https://www.youtube.com/watch?v=UOrwlcLPris
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Inzoomen op industrie
& toepassing
Lagedrukcompressoren zijn een essentieel onderdeel van vele productieprocessen en worden gebruikt in een 
breed en divers scala van industrieën over de hele wereld. Onze Rental experts zoeken samen met u naar de meest 
geschikte oplossing voor uw industrie en toepassing. 

Afvalwaterzuivering  

Aangezien de meeste toepassingen in 
afvalwaterzuivering een continue en variable 
luchtstroom vereisen, hebt u een oplossing 
nodig die een continue uptime en Variable 
Speed Drive (VSD) aankan. Ontworpen met 
de hoogste betrouwbaarheid en het laagste 
energieverbruik, zorgen onze energie-efficiënte 
units ervoor dat uw proces de luchttoevoer  
krijgt die het nodig heeft.
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Pneumatisch transport   

Veel productieprocessen maken gebruik 
van pneumatisch transport voor droge 
bulkmaterialen, zoals bijvoorbeeld granen en 
houtspanen. Nood aan olievrije compressoren 
met lage geluidsniveaus? Dan kunt u rekenen 
op Atlas Copco Specialty Rental. Zo garandeert 
u een vlot productieproces terwijl u rekening 
houdt met de veiligheid van uw werknemers.

Voedingsmiddelen- en 
drankenindustrie   

Wanneer het gaat om producten met hoge 
productveiligheids- en kwaliteitsnormen, zoals 
voedsel- en drankproducten, moet de apparatuur 
in uw productieproces aan die normen voldoen. 
Onze olievrije compressoren leveren klasse 0 olievrije 
lucht en zijn in overeenstemming aan het ISO 
22000-voedselveiligheidsbeheersysteem, zodat u de 
eindkwaliteit van uw product kunt waarborgen.

Cementfabrieken    

Onze oplossingen zijn ontworpen om te 
werken onder extreme omstandigheden, 
zoals hitte en regen en zijn tegelijkertijd 
efficiënt en duurzaam. Wij verzekeren 
u een totaaloplossing – ook wanneer u 
slechts tijdelijk op ons moet rekenen.
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Onze
oplossingen 
Van waterzuivering en pneumatisch transport tot de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Elk van deze 
applicaties vereist een schone luchtstroom die zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk wordt gegenereerd. Dankzij 
continue innovatie en de expertise van ons Rental team beschikken wij over de juiste oplossing voor uw applicatie! 

De ZS-serie combineert Atlas Copco’s vertrouwde 
schroeftechnologie met jarenlange ervaring om 
olievrije lucht met klasse 0-certificaat te leveren tot 
1,5 bar. De ZS-blowers zijn ontworpen voor naadloze 
integratie in uw bestaande persluchtnet en zijn in 
een mum van tijd klaar voor gebruik. Bovendien 
staan deze blowereenheden bekend om hun energie-
efficiëntie en hun weersbestendigheid.

Met onze ZE-serie bieden wij u een robuuste bron 
van klasse 0-gecertificeerde olievrije perslucht voor al 
uw toepassingen tussen 1,5 en 4 bar. Onze lagedruk 
schroefcompressoren zijn speciaal ontworpen voor 
gebruik in stoffige en vochtige omgevingen. Als kers 
op de taart produceren de ZE units een constante 
persluctstroom met minimale energiekosten. 

Deze serie olievrije apparatuur is speciaal ontworpen 
en geassembleerd voor Atlas Copco Specialty Rental. 
Onze PTS compressoren zijn perfect voor buitengebruik 
en zijn voorzien van het meest efficiënte olievrije 
schroefelement die Atlas Copco kan maken. De 
machines in de P-reeks zijn ons vlaggenschip en zijn 
geschikt voor bijna elke toepassing! 

• Variabele snelheid (VSD)
• Plug-and-play 
• Elektrisch aangedreven 
• 100% olievrije lucht 
• 0,3 tot 1,5 bar 

• Variable snelheid (VSD)
• Lage energiekosten 
• Elektrisch aangedreven 
• 100% olievrije lucht
• 1,5 tot 4 bar

• Stage IV / Tier 4-emissienorm met AdBlue-tank
• 0,5 tot 10,3 bar 
• Geïntegreerde nakoeler
• Externe brandstofaansluitingen
• Automatisch starten

ZS - 100% olievrije schroefblower

ZE - 100% olievrije schroefcompressor 

PTS - 100% olievrije dieselaangedreven 
compacte luchtcompressor

https://www.atlascopco.com/nl-nl/rental/products/air-rental/oil-free-air-compressors/electric-driven/zs
https://www.atlascopco.com/nl-nl/rental/products/air-rental/oil-free-air-compressors/electric-driven/ze
https://www.atlascopco.com/nl-nl/rental/products/air-rental/oil-free-air-compressors/diesel-driven/pts-800
https://www.atlascopco.com/nl-nl/rental/products/air-rental/oil-free-air-compressors/diesel-driven/pts-1600


Olievrije luchtcompressoren 
Diesel en elektrisch 
Onze elektrische of dieselaangedreven 100% olievrije compressoren zijn ideaal voor kritische toepassingen 
waar luchtkwaliteit van het grootste belang is. Wanneer u geconfronteerd wordt met een defect of ongeplande 
gebeurtenis, kunt u op onze apparatuur vertrouwen om aan uw normen voor luchtkwaliteit te voldoen. 

Zelfs voor een tijdelijke oplossing. Onze apparatuur is ISO-8573-1 class zero gecertificeerd.  

Meer weten? 
Neem contact met ons op voor 
meer informatie of persoonlijk advies. 

Mail naar verhuur@atlascopco.com 
of bel +31(0)10 23 10 110

De voordelen van 100% olievrije lucht  

• Absoluut geen risico op olieverontreiniging in uw eindproduct;
• Geen oliefilters, dus minder interventies nodig;
• Lagere bedrijfskosten.

https://powertochoose.eu/?video=9#
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www.atlascopcorental.com

Atlas Copco Rental, the industry leader

Tough standardsWorldwide reach

Atlas Copco is the industry 
leader when it comes down 
to short or long term rental 
of industrial air, power, steam 
and on-site nitrogen.
Available 24/7, we offer a 
total solution: state-of-the-
art fleet, logistics, installation, 
maintenance and energy 
management. All tailored to 
your needs.

The Specialty Rental Division has 
been granted triple certification to  
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
for Quality, Environmental and  
Occupational Health & Safety  
Management by Lloyd’s Register Quality 
Assurance (LRQA). This demonstrates  
our commitment to the quality of our  
services, our care for the environmental 
impact of our operations and the health  
of our employees and customers. 
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