XAS 27 nový kompresor Atlas Copco

Kdykoliv. Kdekoliv. Pro jakoukoliv práci.
XAS 27 je nejnovější a nejmenší kompresor, který doplňuje současnou
produktovou řadu mobilních kompresorů Atlas Copco. Kompaktní rozměry
a hmotnost tohoto kompresoru umožňují extrémně snadnou přepravu
a manipulaci, umožňující mimo jiné průchod většinou komerčních dveří či
výtahů. Jedná se o první mobilní kompresor Atlas Copco, který je poháněn
spolehlivým benzínovým motorem Honda s elektrickým startováním. XAS 27
je prostě skvělý, ekonomicky dostupný kompresor pro jakoukoliv práci,
kdekoliv, kdykoliv.

XAS 27 – malé rozměry, velký výkon

HardHat™ a dílů vyrobených z pozinkované oceli, což
zajišťuje maximální odolnost proti případnému poškození
stroje. Současí kapotáže je integrovaná palivová nádrž
a elektrický ventilátor pro efektivní chlazení stroje.
Dvouválcový benzínový motor Honda GX 630 pohání
srdce celého kompresoru - nový kompresorový element
C55, který zajišťuje dostatek stlačeného vzduchu pro
pohon jednoho kusu libovolného pneumatického nářadí.

Výkon

27

Normální efektivní tlak (bar)

7

Maximální efektivní tlak (bar)

8

Maximální provozní teplota okolí (°C)

40

Minimální startovací teplota (°C)

-10

Hladina akustického výkonu / tlaku

97 / 70

Motor
Výrobce

Honda

Model

GX630

Chlazení

vzduch

Počet válců

2

Výkon (kW)

14,1

Palivo

Jednoduché ovládání, přehledné sledování stavu stroje,
snadná údržba a servisní prohlídky. Díky otevíratelné
vrchní části kapotáže jsou veškeré části kompresoru
velmi dobře přístupné, což urychluje provedení servisních
prací a snižuje náklady na vlastní servis stroje.

Hodnota

Množství dodávaného vzduchu (bar)

Benzín

Provozní kapacity
Kompresorový olej (l)

3,5

Vzduchová nádoba (l)

7,2

Palivová nádrž (l)

20

Motorový olej (l)

1,7

Rozměry a hmotnost

Varianta se silničním podvozkem

Atlas Copco nabízí ideální řešení pro každého:

Max. délka (mm)

2159

Šířka (mm)

1003

1.

Výška (mm)

988

Max. váha (kg)

270

2.

Varianta na vozíku

Varianta 1: XAS 27 se silničním podvozkem
Varianta 2: XAS 27 na vozíku

Max. délka (mm)

1290

Šířka (mm)

850

Výška (mm)

878

Max. váha (kg)

240

Varianta bez podvozku

XAS 27 - Kdykoliv. Kdekoliv. Pro jakoukoliv práci.
Navštivte www.atlascopco.cz/XAS27

Max. délka (mm)

1280

Šířka (mm)

850

Výška (mm)

687

Max. váha (kg)

230
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Při konstrukci nového kompresoru XAS 27 došlo
ke spojení úspěšného polyethylénového konceptu

