
De kracht van 
QAS 5, 
uw perfecte partner
Van 80 tot 200 kVA
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De kracht van de 5
De nieuwe QAS 5-serie is een antwoord op de huidige operationele uitdagingen en biedt gebruikers in 
de bouw, op evennementen en in de nutsector een stillere werking, kleinere ecologische voetafdruk, 
minder uitstoot, snellere parallelschakeling met plug-and-play, verbeterd brandstofverbruik, 24-uurs 
autonomie met geïntegreerde brandstoftank, en laagste totale kosten. Hiermee helpt de QAS 5-serie 
klanten hun vlootgebruik en rendement verbeteren. 

Zowel in stedelijke omgevingen als op industriële werkplaatsen, zijn hoge geluidsemissies steeds minder 
acceptabel. Daarom zijn de QAS 5-generatoren beduidend stiller en genereren ze 5 - 8 dBA minder 
geluid dan vergelijkbare generatoren. De superstille prestaties van de units worden geleverd door een 
combinatie van technologieën, waaronder een geavanceerde variabele snelheidsaandrijving (VSD) 
luchtkoeling, geïsoleerd compartiment voor de power pack en extra geluiddempende oplossingen zoals 
speciale geluiddempers en technische isolatieschuim.

QAS 5 is de perfecte oplossing 
voor elke toepassing

Grootstedelijke bouwlocaties zijn drukke omgevingen met weinig ruimte, waarbij bouwvakkers 
hun taken moeten uitvoeren in de dichte nabijheid van bouwmachines. Het ontwerp van de 
QAS 5-generatoren van Atlas Copco betekent dat voetafdrukken kleiner zijn, waardoor ze ter plaatse 
gemakkelijker te transporteren en te plaatsen zijn.

QAS 5 is ook perfect voor de evenementenindustrie, met een superstille werking. Uitstekende 
akoestische prestaties worden geleverd door een combinatie van technologieën zoals geavanceerde 
luchtkoeling en efficiëntere positionering van geluiddempers. Het geluidsreductiepakket betekent dat 
QAS 5-generatoren zonder onderbreking de vereiste stroom voor evenementen leveren.

Bovendien is de inzetbaarheid een belangrijke factor voor alle industriële werkzaamheden. 
Betrouwbare en voorspelbare machines zoals generatoren kunnen bedrijven helpen bij het 
minimaliseren van ongeplande uitvallen en het verhogen van de winstgevendheid van fabrieken. 
Betrouwbare prestaties van apparatuur leveren ook sneller rendement op de investering.
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Maak kennis met de QAS 5-generatoren
OMDAT JE KRACHT NODIG HEBT,  
EN GEEN LAWAAI

HET IS EEN GENERATOR  
DIE ONTWORPEN IS
OM VERPLAATST TE WORDEN 
• De compacte QAS 5-modellen bieden een voetafdruk die 

tot 20 procent kleiner is dan een vergelijkbare generator.
• Hierdoor zijn ze gemakkelijker te vervoeren en ter plaatse 

eenvoudiger te plaatsen zijn, wat ten goede komt aan 
veilige werkomstandigheden. 

• QAS 5 biedt een brandstoftank met hoge capaciteit 
binnen de verminderde voetafdruk.

• Geïntegreerde hefconstructie met één optilpunt is 
zonder vervorming bestand tegen 4 keer het gewicht.

• Degelijk multidrop-bodemframe met geïntegreerde 
heftruckkokers

• 110% self fluid containment.

• De elektrische Variable Speed Drive (VSD) door een 
motor aangedreven ventilator, past de koelstroom aan de 
specifieke eisen van de motor aan. 

• De QAS 5-serie levert een aanzienlijke vermindering van 
de geluidsniveaus, gemiddeld 5 tot 8 dBA* stiller dan 
vergelijkbare generatoren. Dit verlaagt het geluid met 
1/5e, afhankelijk van de toepassing en het laadprofiel. 

• De akoestische prestaties zijn de perfecte keuze voor 
geluidsgevoelige omgevingen, zoals evenementen en 
grootstedelijke bouwplaatsen.

*Afhankelijk van de modellen

ELEKTRISCHE STROOM IS VAAK  
OP KORTE TERMIJN NODIG

OMDAT U EEN OPTIMAAL 
ENERGIEGEBRUIK  
NODIG HEBT

WE WETEN DAT U EEN INVESTERING 
OP LANGE TERMIJN
DOET
• Geoptimaliseerde brandstofefficiëntie dankzij de variabele snelheidsaandrijving (VSD), die het verlies aan 

vermogen, om de motor af te koelen, minimaliseert. 
• Lange autonomie met geïntegreerde brandstoftank voor maximaal 5 ploegen.*
• Met de QAS 5-reeks geniet je, nu en in de toekomst, van de voordelen van geavanceerde, digitale connectiviteit.
• Met het optionele intelligente FleetLink-telematica systeem kunnen eindgebruikers een maximale zichtbaarheid 

van de locatie van het machinepark en de prestaties realiseren, ongeacht waar generatoren in de wereld ook zijn.
• Kortere stilstandstijden bij onderhoud vanwege robuust brandstoffiltersysteem met waterscheider
• Verlengde levensduur van de motor dankzij Dual Stage luchtfiltratie met veiligheidscartridge.
• Olieafvoerpomp
• Afsluitbaar extern brandstofvulpunt

*1 ploeg = 6 uur

• “Plug and play”-connectiviteitssyteem dat is ontworpen om een 
veilige, snelle en flexibele energievoorziening te bieden met zo min 
mogelijk werk voor de operator.

• Uitgerust met meerdere sockets (maximaal 8), een klemmenbord 
en optionele stroomvergrendelingen, kunnen de generatoren 
binnen vijf seconden worden ingeschakeld.

• Doorgang via kabelopening, natuurlijke bocht en trekontlasting.

• Het innovatieve Power Management System 
(PMS) zorgt voor een efficiënte en snelle 
parallelschakeling.

• Dit systeem beheert de generatoren op 
efficiënte wijze wanneer ze in parallelschakeling 
werken door de units in en uit te schakelen in 
overeenstemming met een toename of afname in 
belasting. 

• De belasting van elke afzonderlijke generator blijft 
op een niveau waarbij het brandstofverbruik 
optimaal is. Generatoren hoeven ook niet langer  
te draaien met lage belastingniveaus, die tot 
schade aan de motor kunnen leiden en de  
levensverwachting van de apparatuur verkorten.



www.atlascopco.com/qas5 7www.atlascopco.com/qas56

Elektrische gegevens QAS 5 80 QAS 5 100 QAS 5 120
Nominale frequentie Hz 50|60 50|60 50|60

Nominale spanning V 400|480 400|480 400|480

Primair vermogen (PRP) kVA/kW 80/64 |88/70 100/80 |110/88 124/99 |132/106

Nominaal stand-by vermogen (ESP) kVA/kW 88/70 |97/78 110/88|122/98 138/110 |146/117

Vermogensfactor cosφ 0,8 0,8 0,8

Nominale stroom (PRP) A 115 | 106 144 | 132 179 | 159

Geschikt voor single step load capability (G3) 
volgens ISO 8528/5 % 80 80 80

Brandstofverbruik
Volume brandstoftank I 430 430 430

Brandstofverbruik bij 75%/100%  
PRP belasting 50Hz I/h 13,9 / 17,7 17,8 / 22,6 23,1 / 28,0

Brandstofautonomie bij 75%/100%  
PRP belasting 50Hz h 31 / 24 24 / 19 19 / 15

Motorgegevens

Model John Deere  
4045HFG82 A

John Deere  
4045HFG82 B

John Deere  
4045HFG82 C

Toerental rpm 1500 | 1800 1500 | 1800 1500 | 1800

Nominaal vermogen (zonder ventilator) kWm 76 94 112

Aanzuiging Met turbolader en 
luchtgekoelde nakoeler

Met turbolader en 
luchtgekoelde nakoeler

Met turbolader en 
luchtgekoelde nakoeler

Snelheidsregeling Elektronisch Elektronisch Elektronisch

Aant. l/c cilinders 4 4 4

Koelmiddel Parcool Parcool Parcool

Slagvolume l 4,5 4,5 4,5

In overeenstemming met de emissienormen EU Stage 3A EU Stage 3A EU Stage 3A

Dynamo

Model Leroy Sommer 
LSA44.3S3

Leroy Sommer 
LSA44.3S5

Leroy Sommer 
LSA44.3M6

Nominale output (ESP 27 ºC) kVA/kW 88 110 138

Beschermingsklasse/isolatieklasse IP 23/H IP 23/H IP 23/H

Geluidsniveau (50 Hz)
Geluidsvermogenniveau (LwA) dB(A) 85 86 87

Geluidsdrukniveau (LPA) op 7 m afstand dB(A) 55 56 57

Afmetingen
L x B x H mm 2900 x 1100 x 1800 2900 x 1100 x 1800 2900 x 1100 x 1800

Gewicht droog/gebruiksklaar Kg 1950/2295 1990/2330 2025/2370

Dynamo

Model Leroy Sommer 
LSA44.3L10

Leroy Sommer 
LSA46.3S3

Nominale output (ESP 27 ºC) kVA/kW 165 220

Beschermingsklasse/isolatieklasse IP 23/H IP 23/H

Afmetingen
L x B x H mm 3378 x 1180 x 2150 3378 x 1180 x 2150

Gewicht droog/gebruiksklaar Kg 2590 / 3315 2710 / 3440

Geluidsniveau (50 Hz)
Geluidsvermogenniveau (LwA) dB(A) 92 95

Geluidsdrukniveau (LPA) op 7 m afstand dB(A) 60 60

Motorgegevens

Model John Deere  
6068HFG82 A

John Deere  
6068HFG82 B

Toerental rpm 1500 | 1800 1500 | 1800

Nominaal vermogen (zonder ventilator) kWm 139 184

Aanzuiging Met turbolader en  
luchtgekoelde nakoeler

Met turbolader en  
luchtgekoelde nakoeler

Snelheidsregeling Elektronisch Elektronisch

Aant. l/c cilinders 6 6

Koelmiddel Parcool Parcool

Slagvolume l 6,8 6,8

In overeenstemming met de emissienormen EU Stage 3A EU Stage 3A

Brandstofverbruik
Volume brandstoftank I 598 598

Brandstofverbruik bij 75%/100%  
PRP belasting 50Hz I/h 27,4 / 34,5 37,2 / 45,8

Brandstofautonomie bij 75%/100%  
PRP belasting 50Hz h 22 / 17 16 / 13

Elektrische gegevens QAS 5 150 QAS 5 200
Nominale frequentie Hz 50|60 50|60

Nominale spanning V 400|480 400|480

Primair vermogen (PRP) kVA/kW 150/120 |161/129 200/160 |212/170

Nominaal stand-by vermogen (ESP) kVA/kW 165/132 |178/142 220/176 |234/187

Vermogensfactor cosφ 0,8 0,8

Nominale stroom (PRP) A 217 | 194 289 | 255

Geschikt voor single step load capability (G3)  
volgens ISO 8528/5 % 80 80

QAS 5
Technische gegevens
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Productportfolio

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

ONLINE OPLOSSINGEN

Diesel- en elektrische opties verkrijgbaar

VERPLAATSBAAR
1,6–12 kVA

MOBIEL CONTAINERS
9-1250* kVA 800-1450 kVA

INDUSTRIEEL
10-2250* kVA

AGGREGATEN

ONTWATERINGSPOMPEN

ELEKTRISCH  
DOMPELBAAR
250-23,300 l/min

833-23.300 l/min
KLEIN EN MOBIEL

SHOP ONLINE
ONDERDELEN ONLINE

KRACHT VERBINDEN FLEETLINK

210–2.500 l/min

Zoek en bestel de 
reserveonderdelen voor 
krachtapparatuur. We 
behandelen uw 
bestellingen 
24 uur per dag

Scan de QR-code op uw 
machine en ga naar de QR 
Connect-portal om alle 
informatie over 
uw machine te 
vinden.

Intelligent telematicasys-
teem dat helpt het vloot-
gebruik te optimaliseren, 
onderhoudskosten te 
verlagen en  
uiteindelijk  
tijd en kosten  
te besparen

OPPERVLAKTEPOMPEN

DIESEL LED  
EN MH 

BATTERIJ-LED: ELEKTRISCHE 
LED

LICHTMASTEN

LUCHTCOMPRESSOREN EN HANDGEREEDSCHAPPEN

LUCHTCOMPRESSOREN HANDGEREEDSCHAP
1–116 m³/min
7-345 bar

Pneumatisch
Hydraulisch
Door benzinemotor 
aangedreven
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