
Atlas Copco Rental
Soluções de vapor para  

aplicações industriais



Para diversos processos das indústrias 
alimentar e de bebidas, (petro)química 
ou de papel, o vapor é um elemento 
essencial. Se necessita do fornecimento 
temporário de vapor, planeado ou 
imprevisto, a Atlas Copco dispõe de 
uma solução fiável, segura e eficiente 
em termos energéticos no sector de 

aluguer. Manutenção, testes ou aumento 
temporário da produção - garantimos 
que temos uma solução à medida para 
que a sua produção avance a todo o 
vapor.

Para garantir que pode beneficiar de 
um arranque rápido e de uma instalação 
segura, as caldeiras de tubo de fumo da 

Atlas Copco Rental são eficientes em 
termos energéticos e vêm equipadas com 
todos os acessórios necessários.

Os nossos técnicos de assistência estão 
disponíveis sempre que necessitar de 
auxílio em todas as fases do seu projeto, 
em qualquer lugar, 24 horas por dia,  
7 dias por semana.

Alguns  
dos segmentos 
industriais que 
servimos Produtos químicos Refinarias Papel e celuloseAlimentação e bebidas Trabalhos offshore

Soluções de vapor para satisfazer as suas  
necessidades temporárias
Fiáveis, seguras e eficientes



A sua solução completa dispõe sempre de

Especificações técnicas

Frota flexível/extensa/polivalente
 • Maior eficiência combustível-vapor no mercado
 • Queimador de combustível duplo (gás natural ou fuel óleo leve)
 • Controlo avançado e monitorização remota opcional
 • Até 72 horas de funcionamento sem supervisão

Transporte fácil  
 • Projetadas para transporte fácil e configuração rápida
 • Não é necessário nenhum transporte especial para caldeiras  
  até 6000 kg/h

Solução de serviço completo
 • Serviço de engenharia para o projeto,  
  se necessário
 • Acessórios opcionais disponíveis para  
  uma configuração completa
 • Solução personalizada para satisfazer as  
  suas necessidades
 • Instalação e colocação em funcionamento  
  realizadas por técnicos certificados

Capacidade máx.
(fornecimento de água a 103 °C)

Pressão 
de vapor 
máxima

Requisito 
de energia 

elétrica

Dimensões durante o 
funcionamento

(sem a altura da chaminé)
Tara

kg/h lb/h barg kW c x l x a (mm) kg

1.300 3.000 14 5 6.000 x 2.500 x 2.600 8.000

3.000 7.000 14 15 6.800 x 2.500 x 2.600 12.000

6.600 14.000 25 30 9.300 x 3.350 x 3.800 23.000

12.300 27.000 25 60 10.700 x 4.230 x 4.280 36.000

16.000 35.000 22 70 11.500 x 4.500 x 3.650 43.000
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www.atlascopcorental.com

ATLAS COPCO RENTAL, LÍDER NA INDÚSTRIA

COM NORMAS RIGOROSASALCANCE MUNDIAL

A Atlas Copco é líder na 
indústria no que respeita 
a soluções de curto a 
longo prazo, no aluguer de 
fontes de azoto no local, 
acessórios, tecnologia 
e soluções completas.  
Colocamos ao seu dispor 
a maior frota de aluguer 
dedicada do mundo.

A divisão Specialty Rental recebeu certificação 
tripla de acordo com as normas ISO 9001:2000, 
ISO 14001:2004 e OHSAS 18001 relativas 
a qualidade, ambiente, saúde e segurança 
ocupacional, atribuída pela Lloyd’s Register 
Quality Assurance (LRQA). Isto demonstra o 
nosso compromisso no que respeita à qualidade 
dos nossos serviços, ao cuidado com o impacto 
ambiental das nossas operações e à saúde dos 
nossos colaboradores e clientes.


