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anowni Państwo, 

Pierwsze sprężarki “sterowane” zmienną prędkością obrotową silnika Atlas Copco 
wprowadzono na rynek w 1994 roku . Była to  sprężarka GA 90 VSD (Variable 
Speeed Drive—sprężarka śrubowa o mocy 90kW z wtryskiem oleju napędzana 
silnikiem zmiennoobrotowym) . To już ponad 20 lat doświadczeń z takimi maszy-
nami , kilka generacji , wiele modyfikacji ale cel jeden: oszczędność energii! 

Atlas Copco ma ambitne plany, aby do 2018 roku zdecydowana większość sprze-
dawanych nowych sprężarek śrubowych to były sprężarki w technologii VSD. 

„ Czy jesteś gotowy na przyszłość ?” pytaniem tym chcemy zachęcić Państwo do 
zastanowienia się nad zagadnieniem optymalizacji sieci sprężonego powietrza, 
dostosowaniem zużycia energii do faktycznego rozchodu sprężonego powietrza 
oraz zwiększeniem efektywności produkcji w dobie konkurencji na rynku. 

Zachęcam do przeczytania aktualnego wydania, tym bardziej, że prezentujemy 
najnowszą generację sprężarek VSD+. 

Wysyłając formularz kontaktowy odpowiemy na wszelkie pytania.  
Służymy pomocą , doradztwem technicznym, zapraszamy na szkolenia. 

Zapraszamy na internetowe strony Atlas Copco www.atlascopco.pl 
oraz na lokalny facebook  

Magazyn wydaje: Industrial Air Division Polska 

Materiały: Tomasz Wożniak, Dariusz Krzysztoń 

Opracowanie: Agnieaszka Trzaska 

http://www.atlascopco.pl/plpl/news/companynews/vsd37-75newseries2016.aspx
http://www.atlascopco.pl
https://www.facebook.com/atlascopcopolska


 

"Dla klientów firmy Atlas Copco  

oznacza to, że otrzymają spraw-

dzony i wysokiej jakości produkt, 

który zapewni im wysoką efektyw-

ność oraz znaczne oszczędności 

energii”. powiedział Bert Derom,  

wiceprezes działu marketingu  

w Atlas Copco dywizji Industrial Air.  

Dane techniczne  

 

 

 

 

 

  

http://www.atlascopco.pl/plpl/products/productsearch.aspx?q=lf%20med&isAutoCompleted=no






GDY PIES WYMAGA KĄPIELI - 

SPRĘŻARKA  
POWIETRZA  

POMOŻE UMYĆ  
TWOJEGO PUPILA 

http://www.atlascopco.pl/plpl/products/sprężarki-powietrza-i-gazów/1473343/3523667/
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http://www.atlascopco.pl/plpl/products/sprężarki-powietrza-i-gazów/1473343/3523667/


 

 

1. Każde obniżenie o 1 bar ciśnienia sprężania powoduje oszczęd-
ności energetyczne rzędu 6 – 7 % 

2. Dzięki optymalizacji instalacji sprężonego powietrza wykonanej 
na podstawie wcześniej przeprowadzonych pomiarów rozbioru je-
steś w stanie zaoszczędzić nawet do 50 % energii elektrycznej. 

3. Na podstawie pomiarów zużycia sprężonego powietrza w zakła-

dzie przemysłowym można próbować określić czas i przyczynę wy-

stępujących tam nieszczelności.



 

 

 

http://www.atlascopco.pl/Images/Atlas%20Copco_oferta%20leasingowa_tcm176-3579193.pdf



