
XAHS 108 och XATS 138 (med PACE) Steg V
5,0–7,0 m³/min (7–10/12 bar)

Övergång till 
flexibel effektivitet



Övergång till flexibel effektivitet

Atlas Copco Kraftteknik
www.atlascopco.com/ptba
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Med Xc2003-styrenheten med 
PACE-teknik (Pressure Adjusted 
through Cognitive Electronics) 
kan du ställa in trycket i steg på 
0,1 bar mellan 7 och 10,3 bar. Det 
innebär att XATS 138 kan hantera en 
mängd olika tillämpningar och öka 
utnyttjandegraden avsevärt.

Förbättra din användning

Genom att kombinera Atlas 
Copcos skruvelement med en 
steg V-kompatibel Kubota-
dieselmotor levererar vi en 
kompressor som är bäst i sin klass 
vad gäller bränsleekonomi.

Bränsleeffektivitet

De här modellerna är lätta och 
kompakta och kan enkelt bogseras. 
Kompressorerna som är monterade 
på en axel är enkla att manövrera 
på plats.

Lätt att flytta
HardHat® skyddar alla inre 
komponenter, håller maskinen i 
gott skick och ökar restvärdet.

HardHat®-huv

Modell XATS 138 XAHS 108
Prestanda

Nominellt effektivt arbetstryck
bar (g) 7 8,6 10,3 7–12
psi (g) 100 125 150 175

Fritt avgiven luftmängd
cfm 237 214 189 188

m³/min 7 6 5 5
l/sek 112 101 89 89

Max. omgivningstemp. vid havsnivå ºC 45
Min. starttemperatur ºC -10
Min. starttemp. (kallstart) ºC -20
Motor
Motorvarumärke Kubota
Motormodell V2403-CR-T-E5B
Utsläppsnivå steg V
Antal cylindrar 4
Motoreffekt kW 48,6
Full belastning  varv/min 2700 2450 2200 2700
Avlastning varv/min 1 800 1 800 1 800 1 800
förmåga
Motorolja l 11,5
Kompressorolja l 11
Bränsletank l 87
Ljudnivå
Ljudtrycksnivå (LpA) vid 7 m dB(A) 70
Dimensioner
längd (inkl. fast dragstång) mm 3 747
bredd mm 1593
höjd mm 1 572
Max. nettovikt kg 1300

De långa serviceintervallen och 
den längre livslängden på alla 
förbrukningsartiklar minskar 
driftskostnaderna och ökar 
nyttjandegraden. Filter och 
oljeseparatorelement skruvas fast, 
vilket innebär att du kan byta alla 
förbrukningsartiklar på några minuter.

Serviceeffektivitet

Innesluter garanterat alla 
vätskor. Detta är inte ett 
tillval – det är standard. 
Korrosionsskyddsbeläggningen i 
tre lager (kategori C3) förlänger 
livslängden och ökar restvärdet.

Spillfritt underrede


