
Atlas Copco Rental
Soluções temporárias 

sustentáveis para emergências 
e projetos planeados.



Todas as indústrias e todos os processo são diferentes, mas 
partilham a necessidade de serviços �áveis, como eletricidade, 
água e ar comprimido, vapor e azoto. No que diz respeito aos 
serviços, a Atlas Copco Rental consegue responder a todas as 
necessidades que possam surgir, em todos os setores e 
processos, sejam terrestres ou marítimos. 

 ■ Situação de emergência ou manutenção não planeada 
devido a avaria
Paragem temporária ou manutenção planeada
Continuidade do processo ou reserva
Expansão de processos
Alterações ou picos de carga sazonais

 
■ 
■ 
■ 
■

Os nossos especialistas irão conceber uma solução personalizada 
com base na con�guração ideal para cada uma destas 
necessidades típicas, utilizando equipamento cuidadosamente
 selecionado da nossa frota de ativos Specialty Rental desde
compressores, unidades de azoto, geradores e caldeiras a vapor.

Porquê alugar?

Existem várias vantagens
ao alugar

Quando alugar? 

O líder da indústria
Para o aluguer a curto ou longo prazo 
de soluções de alta qualidade de ar 
comprimido, azoto, vapor ou potência 
�ável e acessórios topo de gama, pode 
contar connosco para responder a todas as 
suas necessidades, a qualquer hora: o 
nosso objetivo é ajudá-lo a cumprir os seus.

Uma empresa global com
presença local
Com mais de 140 locais em todo o mundo,
temos a experiência, o conhecimento
e o equipamento necessários para lidar 
com projetos grandes e pequenos, seja em 
resposta a uma emergência, ou para projetos 
planeados de substituição temporária ou 
reserva.

A dimensão da nossa frota e o curto tempo 
de resposta que proporcionamos garantem 
a continuidade da sua produção; 
independentemente das circunstâncias, 
conseguimos sempre apresentar soluções 
personalizadas graças à e�ciência e �abilidade 
do nosso equipamento e à reconhecida 
qualidade dos nossos serviços.

Porquê a Atlas Copco Rental?

Tranquilidade
 ■ Garantia da solução certa

Equipamento �ável e avançado
Reparações e manutenção
abrangidas

 ■
 ■

Controlo de custos
 ■
 

■

 
■

 
■
■

Aumento da
e�ciência

 ■ Garantia do equipamento 
adequado sempre que 
necessario
Redução do tempo de 
inatividade
Assistência 24 horas por 
dia, 7 dias por semana
Modularidade para 
adaptação às necessidades
Tecnologias mais recentes

 
■  

■

■
 

■

Gestão ao abrigo de OPEX
Previsão de custos
Sem depreciação
Sem necessidade de investimento 
Minimização de tarbalhos administrativos

Manutenção e
funcionamento

Design da instalação
temporária

DesmobilizaçãoServiços logísticos e 
instalação

Especialistas da Atlas Copco Rental: o nosso conceito de solução completa

Potência, vapor, azoto e ar temporário

Ar isentos de óleo

Compressores de ar isentos de óleo que 
fornecem ar 100% isento de contaminações 
com certi�cação ISO 8573-1 de classe zero 
para as aplicações mais críticas com a 
necessidade de um funcionamento 
constantemente seguro dos seus 
equipamentos e projetos.

Ar injetado a óleo

Ar comprimido económico fornecido 
por unidades móveis e em contentores.
Conceção de acordo com as mais 
rigorosas especi�cações, com resistência 
e adequação aos mercados mais 
exigentes e especializados.

Azoto

Geradores de azoto no local para 
purezas entre 95 e 99,999% a 
diferentes caudais e pressões.

Vapor

Tratamento do ar

Equipamento de tratamento de ar 
e�ciente a nível energético: secadores 
de ar com pontos de orvalho
de até -70 °C

Potência

Potência limpa e estável num pacote a 
diesel silencioso e móvel, não afetado 
por cargas altamente variáveis ou 
condições ambientais extremas.

A frota difere entre mercados. Visite www.atlascopcorental.com e entre em contacto com o seu contacto mais próximo.

Planeamento de contingência: ajudamos a
proteger a continuidade do seu negócio

Para evitar falhas dos serviços a longo prazo,
a Atlas Copco Rental estuda consigo um plano 
adaptado às suas necessidades operacionais. 

Este estudo identi�ca requisitos em termos de 
equipamento e acessórios relacionados, condições 
de acesso e ligação. Em caso de emergência, 
estaremos lá com a solução perfeita num instante!

São as pessoas da Atlas Copco Rental que conferem o 
verdadeiro valor aos seus projetos. Mais do que proporcionar 
uma frota topo de gama, a Atlas Copco está em qualquer lugar 
a qualquer momento, e os nossos especialistas estão à sua 
disposição mesmo nas situações mais imprevisíveis e urgentes.

 

Atlas Copco Rental conta com décadas 
de experiência na indústria, em todos os 
setores: através desta experiência, 
desenvolvemos um conceito de solução 
completa, uma vez que queremos 
trabalhar em parceria consigo para 
fornecer a solução que satisfaz 
exatamente os seus requisitos.

Caldeiras a vapor de combustível duplo 
robustas, com a maior e�ciência 
combustível-vapor, entregues prontas 
para utilizar, com todos os acessórios 
necessários para uma instalação
segura e um arranque rápido.



Para pedidos, emergências e contingências planeadas a curto ou longo prazo, a Atlas Copco Rental está 
disponível a qualquer momento para ajudar e disponibilizar as soluções temporárias mais económicas em 
termos energéticos e monetários. A nossa frota é composta por materiais avançados que nos permitem 
conceber soluções que vão ao encontro das suas necessidades específicas. A qualidade do serviço, os cuidados 
ambientais e a segurança do pessoal são garantidos pela nossa tripla certificação ISO. Algo inédito na indústria.

Para quaisquer questões, não hesite em contactar a nossa 
equipa do departamento de aluguer: +707 268 268

Atlas Copco Rental Portugal
O que fazemos e onde estamos

Os seus requisitos: através de uma apresentação  
visual precisa da configuração da Atlas Copco Rental, 
todas as partes envolvidas podem avaliar e coordenar 
muito antes da fase de colocação em funcionamento  
prévia. Este processo assegura a maior eficiência  
operacional assim que a instalação for iniciada.  
Podemos disponibilizar imagens 3D detalhadas,  
vídeos, desenhos de instalação 2D e muito mais,  
mediante pedido. Além disso, mesmo que a área de 
ocupação não seja a sua principal preocupação, a  
visualização tem muitas outras vantagens.

Mitigação de riscos: graças a simulações precisas, 
pontos de foco de QHSE, entre outros, é possível  
determinar os desafios com bastante antecedência 
e informar todas as partes envolvidas.

Certificação e conformidade: a ferramenta per-
mite-nos disponibilizar todos os documentos de  
conformidade necessários para certificações de  
projetos e outros requisitos administrativos.

Tranquilidade: ao visualizar a configuração, saberá  
exatamente o que esperar. Isto permite alinhar  
todos os envolvidos no projeto com bastante  
antecedência, o que melhora a eficiência operacional 
em todo o projeto.

Expetativas excedidas: através da adição da  
ferramenta de visualização da solução completa 
aos nossos serviços, destacamos ainda mais a nossa 
abordagem de solução completa e tiramos partido 
da agilidade.

A Atlas Copco Rental conta com os especialistas e o equipamento necessários para cumprir todos os objetivos. 
Para o aluguer a curto ou longo prazo de ar, azoto, vapor ou potência fiável de alta qualidade e acessórios 
topo de gama, somos capazes de satisfazer as suas necessidades a qualquer momento durante todo o projeto.

Ver para crer: visualização de solução completa

Projeto grande à vista?

Os seus requisitos

Conformidade

Tranquilidade

Expetativas
excedidas

Mitigação de
riscos

Atlas Copco Rental
Rua Tomás da Fonseca Nº280A, 
São Domingos de Rana 2785-299

aluguer.portugal@pt.atlascopco.com
+707 268 268
+351 22 610 54 02

Atlas Copco Rental
Rua de Friães Nº1207,  
Maia 4475-830

aluguer.portugal@pt.atlascopco.com
+707 268 268
+351 22 610 54 02



Destaques da solução completa 
da Atlas Copco Rental

Área de segurança/plataforma, DNV2.7-1

PTS 800 100% oil-free PTS 916 

PBE oil-free booster

E-Air T900

Y35

ZT < 90kW NGM Nitrogen Generator

E-Air V1100 VSD

ZT > 90kW

Drillair Y35

• Pressão: Até 10,3 bar ou 150 psi
• Caudal: 22,5 m3/min  
 ou 800 cfm

• Pressão: até 10,3 bar ou 150 psi
• Caudal: até 45,7 m³/min 
 ou 1600 cfm
• Ar 100% isento de óleo

• Pressão: até 25 bar ou 360 psi
• Caudal: até 45 m³/min 
 ou 1600 cfm

PM 30 Modular offshore concept

• Tensão: 400 V ou 690 V
• Frequência: 50 Hz
• Apenas 71 dB(A)

• Pressão: até 10,4 bar ou 151 psi
• Caudal: até 25,6 m³/min 
 ou 900 cfm

Water Jetting
• Pressão: até 1000 bar
• Caudal: 57 - 83 LPM
• Operação por mergulhador  
 ou ROV

PM 1500 TwinPower

• Potência: dois geradores de  
 725 kVA num recipiente de  
 20 pés

BlastAir
• Profundidade de trabalho: Até 300 m
• Operação por mergulhador ou ROV
• Excedência das normas SA 2.5

• Pressão: até 35 bar ou 507 psi
• Caudal: até 38 m³/min 
 ou 1380 cfm

CD 780 dryer 
• Ponto de orvalho sob pressão: -40 °C
• Intervalo de pressão: 10 - 40 barg
• Caudal de entrada médio: 
 30 - 68m³/min

• Pressão: até 10 bar ou 151 psi
• Caudal: até 13,9 m³/min  
 ou 490 cfm

• Pressão: até 33 bar
• Caudal: até 3000 cfm
• Intervalo de pureza de N2:  
 95 a 99,5%

Air & Nitrogen booster

• Pressão: até 345 bar
• Caudal: 4500 cfm

• Pressão: até 14 bar ou 200 psi
• Caudal: até 36,4 m³/min 
 ou 1286 cfm

NGM 1000

• Pressão: até 13 bar ou 190 psi
• Caudal: até 1000 m³/min e 575 cfm
• N2: pureza de até 99,5%"

• Pressão: até 10 bar ou 150 psi
• Caudal: até 44,6 m³/min 
 ou 1575 cfm

• Pressão: até 35 bar ou 507 psi
• Caudal: até 38 m³/min 
 ou 1380 cfm

PM 1500+ TwinPower

• 30 - 1450 kVA
• 380 - 690 V
• 50 ou 60 Hz
• Soluções modulares multi-MW

Pessoal qualificado  
offshore/GWO para atividades  
de operação e manutenção.

Industrial steam boilers

Steam super heaters

• Capacidade: até 
 16 000 kg/h
• Pressão: até 25 barg

• Soluções elétricas, integradas  
 e alimentadas até 380 °C

TwinAir 2800+

• Pressão: 2 x até 35 bar
• Caudal: 2 x 1400 cfm
• Empilhável

CD 500+

• Intervalo de pressão: 7 - 35 bar
• Caudal: 6 - 89m³/min
• Caudal de entrada médio: 
 6 - 48m³/min

PTS 1600+ oil-free

• Pressão: Até 9,3 bar ou 135 psi
• Caudal: até 41,3 m³/min 
 ou 1600 cfm
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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. 


