Overstap naar
flexibele efficiëntie
De XATS 138 met technologie om de druk in te stellen (PACE)
5,5-7,0 m3/min (7-10 bar)

Overstap naar flexibele efficiëntie
Onze toekomstgerichte benadering ten aanzien van onze producten geeft aan hoe belangrijk we
het vinden om efficiënte oplossingen te bieden. Wij zullen nooit compromissen sluiten als het om
efficiëntie gaat. En we verwachten dat u dat ook niet zult doen!
De XATS 138 'overstap' is de compressor waar u naar hebt gezocht. Deze compacte, eenvoudig te
verplaatsen compressor biedt u de extra flexibiliteit waarmee u een grotere druk en stroom kunt
produceren, al naar gelang waar uw toepassing om vraagt.
Dankzij zijn intuïtieve PACE-systeem (Pressure Adjusted thru Cognitive Electronics) beschikt u met
slechts één enkele compressor over de meeste opties. Deze baanbrekende technologie maakt
meerdere instellingen voor druk en stroom mogelijk, wat ervoor zorgt dat u luchtstroom en druk op de
behoeften van uw toepassing afstemt.
Optimaliseer de investeringen in uw machinepark, verbeter het gebruik ervan en realiseer een hoger
R.O.I. met de nieuwe XATS 138 compressor.
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XATS 138 PACE

Normale effectieve werkdruk

m3/min

5,5-7,0

cfm

189-250

l/s

89-117

dB(A)

98

Max. omgevingstemperatuur

ºC

45

Min. starttemperatuur

ºC

-10
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Motor
Emissie stage

U KUNT MET
GEMAK 3 GEREEDSCHAPPEN VAN
ENERGIE VOORZIEN

(SAMEN MET EEN AANTAL ANDERE TOEPASSINGEN)

Geweldige
redenen om
de investering
te doen
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Kubota E4B V2403-CR-T-E4B
Stage 3B

Motorvermogen

KW

49

Vollast

tpm

2700

Onbelast

tpm

1800

Motorolie

l

9,5

Compressorolie

l

11

Brandstoftank

l

87

Lengte (incl. vaste trekstang)

mm

3747

Breedte

mm

1593

Hoogte

mm

1572

Gewicht

kg

1300

Afmetingen

Standaardeigenschappen
1. PACE-TECHNOLOGIE

2. ROBUUST ONTWERP

3. EENVOUDIG TE VERPLAATSEN

• De druk kan met de
XC2003-controller in
3 stappen eenvoudig
ingesteld worden. De druk
kan worden geregeld in
stappen van 0,1 bar. U kunt
ook het gebruik van de
compressor en de geplande
servicebeurten bijhouden.

• De XATS 138 heeft een
robuuste omkasting en
een sterk onderstel de
compressor veilig te kunnen
vervoeren en verplaatsen.
De driedubbele coating
van de gehele carrosserie
volgens corrosiecategorie
C3 verlengt de levensduur
en verhoogt de restwaarde.

• Lichtgewicht en compact,
dit model kan eenvoudig
als aanhanger worden
vervoerd. De XATS
138 is gemonteerd op
één enkele as, wat de
manoeuvreerbaarheid
op een locatie ten
goede komt.

4. ONDERHOUDSEFFICIËNTIE
• De lange serviceintervallen en langere
levensduur van alle
verbruiksonderdelen
verlagen uw totale
bedrijfskosten
en vergroten het
toepassingsbereik.
Eigenschappen als een
opschroefbare lucht- en
olieafscheider garanderen
korte en efficiënte
servicebeurten.

5. VLOEISTOFDICHT FRAME
• 100% garantie voor
alle vloeistoffen. Dit is
geen optie, maar een
standaardeigenschap.

8. MOTORPRESTATIES

7. OPTIES

6. Brandstofefficiëntie

• De XATS 138 wordt aangedreven
door een 4-cilinder Kubotamotor. Voldoet aan Stage 3B
met DOC & DPF. Dat garandeert
u overeenstemming met de
emissienormen zonder extra
onderhoudskosten.

• Het brede assortiment opties
stelt u in staat om de XATS 138
af te stemmen op uw specifieke
toepassingswensen. Dat maakt
deze eenheid veelzijdig, zelfs
voor de meest veeleisende
werkomgevingen.

• Dankzij de combinatie
van het schroefelement
van Atlas Copco met
een Kubota-dieselmotor
bieden we een compressor
die de beste is van zijn
klasse als het gaat om
brandstofeconomie.
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Kies meerdere
drukinstellingen
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•

De druk kan met de XC2003-controller in
3 stappen eenvoudig ingesteld worden.

•

De druk kan worden geregeld in
stappen van 0,1 bar.

•

Schakel met één klik tussen de
vooringestelde drukken.

(psi)

10,3

10

De XATS 138 kan nog lager worden ingesteld, nl. op 5 bar.

www.atlascopco.com

Draagbare energie oplossingenportfolio
LUCHTCOMPRESSOREN
KLAAR OM TE GAAN
• 1-5 m³/min
• 7-12 bar

VEELZIJDIGHEID
• 7-22 m³/min
• 7-20 bar

PRODUCTIVITEITS
PARTNER
• 19-64 m³/min
• 10-35 bar

Diesel- en elektrische opties verkrijgbaar.

GENERATOREN
VERPLAATSBAAR
• 1,6-13,9* kVA

MOBIEL
• 9-1250* kVA

INDUSTRIEEL
• 10-1250* kVA

*Meerdere configuraties verkrijgbaar om energie te produceren voor toepassingen van willekeurige omvang.

ELEKTRISCH
DOMPELBAAR
• 275-16.500 l/min

Centrifugaal
en op diesel
• 833-9833 l/min

Klein en mobiel
• 210-2500 l/min

METAALHALOGEEN

ELEKTRISCHE

LICHTMASTEN
LED

Portfolio en verkrijgbare opties kunnen per markt variëren.

Wij zetten ons in voor duurzaam
produceren
De divisie Portable Energy van Atlas Copco heeft een toekomstgerichte
filosofie. Voor ons draait het creëren van klantwaarde om het anticiperen
op uw toekomstige behoeften en meer dan dat, terwijl we nooit
compromissen zullen sluiten als het onze milieuprincipes betreft.
Vooruitkijken en voorop blijven is de enige manier
waarop wij ervoor kunnen zorgen dat we langdurig
uw partner zijn.

www.atlascopco.com
De hierin afgebeelde foto's en illustraties kunnen producten afbeelden met optionele en/of extra componenten die niet tot de standaardversie van het product behoren en daarom niet zijn inbegrepen bij een
aankoop van een dergelijk product, tenzij de klant zulke optionele/extra componenten specifiek koopt. Wij behouden ons het recht voor de specificaties en het ontwerp van beschreven producten in deze literatuur
zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Niet alle producten zijn op alle markten verkrijgbaar.
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