
För vattenbrunnsborrning, 
grundläggningsarbeten och  
geotermisk borrning
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DrillAir - Ger dig kontrollen
På Atlas Copco vet vi vad som krävs när det gäller tryckluft, oavsett flöde och tryck. En DrillAir-kompressor erbjuder perfekt 
harmoni mellan tryck och flöde och ger dig full kontroll över båda parametrarna, samtidigt som den sparar bränsle. 

För effektiv borrning finns det inga universallösningar. Beroende på hålets djup och hammarstorleken hänger allt på 
att välja rätt kompressor. Välj rätt produkt för din kärnverksamhet och få den flexibilitet som behövs för byten mellan 
borrdjup och hammarstorlek..

A DrillAir är lätt att flytta, lätt att köra och lätt att serva. Hela kompressorn ryms på en lastbil med borriggen, den nya 
Xc4004-styrenheten har mängder av funktioner som är åtkomliga med en knapptryckning och DrillAir-kompressorernas 
serviceintervall är upp till 1000 timmar, med 500 timmar för motorn.
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Borra snabbare och håll bränslekostnaderna nere
En DrillAir-kompressor är fullpackad med teknik som gör borrningen effektivare och samtidigt sparar bränsle. Tack 
vare AirXpert 2.0, vårt prestandahanteringssystem, har du full kontroll över kompressorns flöde och tryck. AirXpert 
2.0 är även en kombination av programvaruförstärkning och bästa möjliga komponenter för att göra din kompressor 
ännu effektivare. Operatören kan justera antingen tryck eller flöde. Kompressorn justerar automatiskt den andra 
parametern. 
Tack vare AirXpert 2.0 i kombination med de bästa motorerna på marknaden och vårt egenkonstruerade Atlas Copco-
skruvelement kan du borra fler meter per timme med en DrillAir-kompressor.

Bättre prestanda – Dynamisk flödesboost
Dynamic Flow Boost ger ytterligare 10 procent extra flöde vid spolning och under påfyllning av borröret. Det 
innebär snabbare spolning, snabbare påfyllning av borröret och kortare tid för att slutföra en brunn.

Ökad flexibilitet – Atlas Copco XPR
Atlas Copcos patenterade XPR-teknologi utökar arbetstrycksintervallet nedåt, till 15 bar. Den tryckinställningen 
hindrar markkavitation under jordborrning och innebär att samma kompressor kan användas för både geotermisk 
borrning och grundläggningsborrning. XPR finns bara på Y35 som ett tillval.

Hög tillförlitlighet – OilXpert
Smart elektronik förlänger livslängden på kritiska komponenter i DrillAir-kompressorerna. OilXpert är vår 
teknologi för att reglera oljetemperaturen, hålla kondensatnivåerna under kontroll, förlänga kompressoroljans 
livslängd och – i slutänden – skydda skruvelementet från nötning och slitage. 

Teknologi för effektiv borrning

DrillAir-serien
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Sluta komprimera luft – börja kontrollera den!

Smart Air Xc4004 styrenhet
Den smarta Xc4004-styrenheten har de senaste innovationerna. Vi tycker att en styrenhet ska ge dig 
full kontroll, samtidigt som den är intuitiv, och viktigast av allt, enkel att använda och navigera. 
Den skyddar dessutom din investering: Den ökar effektiviteten och minskar samtidigt 
driftkostnaderna för din utrustning genom att ge dig insikter på detaljnivå.

Smart användargränssnitt där viktiga parametrar syns direkt.

Möjlighet till fjärrkontroll genom spegling.

Alarmsystem med ljud varnar för alla avvikelser.

Robust design som står emot vatten och damm (IP67-klassning).

Tar effektivitet, kontroll och anslutbarhet till nästa nivå.

Avancerade funktioner:

Lätthanterligt gränssnitt

• Sjutums bländfri LED-skärm.
• Samtidig visning av tryck och flöde ger bättre kontroll 

över utflödet din applikation kräver.
• Visning av såväl bränsle- och AdBlue®-nivåer som 

körtimmar eliminerar onödig stilleståndstid.
• Personlig anpassning genom val av metrik och 

språkinställningar.

Spara tid med fjärrkontroll

• Spegelapplikation: styr luftkompressorn genom en 
andra styrenhet vid användningspunkten.

• Alla maskinparametrar kan fjärrstyras: automatisk 
lastning/avlastning, dynamisk flödesboost, flera 
tryck-/flödesinställningar, nödstopp ...

• Fast styrning eller RRC-fjärrstyrning med radiovågor.

Användbara insikter om drifttid

• Enkel åtkomst till trender för 15 parametrar
• Öka drifttiden genom förebyggande 

underhåll.
STYRENHET

SMART AIR-
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Släpp loss potentialen hos din DrillAir
Senaste generationens motorer
Vi har valt de senaste och mest kraftfulla motorerna för vår DrillAir-serie med kompressorer. Alla uppfyller steg 
V-kraven enligt den senaste europeiska utlsläppslagstiftningen. 

Motorer som uppfyller steg V-kraven skyddar miljön genom att utsläppen av skadlig NOx och partiklar minskar 
till nästan noll. Scania använder teknologi med selektiv katalytisk reduktion (SCR), dieseloxidationskatalysator (DOC) 
och dieselpartikelfilter (DPF) för att uppfylla steg V-utsläppskraven. Genom att en ureabaserad tillsats, AdBlue®/DEF 
(dieselavgasvätska), injiceras i efterbehandlingssystemet sker en kemisk reaktion som omvandlar skadliga kväveoxider 
(NOx) till kvävgas (N2) och vatten.

Dessa toppmoderna Scania-motorer minimerar såväl driftkostnaden för dina maskiner som deras miljöpåverkan. Med 
kombinationen av en sådan motor och vårt egenutvecklade skruvelement med oljeinsprutning erbjuder våra DrillAir-
kompressorer branschledande bränsleeffektivitetsvärden. 

Vilken enhet är rätt för jobbet?
AirXpert 2.0 ger dig flexibilitet att köra din DrillAir-kompressor med olika flödes- och tryckinställningar. När du väljer 
en DrillAir-enhet behöver du bara utgå ifrån din kärnverksamhet för att få bästa möjliga effektivitet. Du kan ändå 
känna dig trygg med att kompressorn klarar andra applikationer också.

DrillAir-serien

ANPASSAD
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V21 H23 H32 V28 X28 V39 Y35

Intervall för normalt effektivt arbetstryck bar (g) 16–25 13–20 13–20 16–25 16–30 16–25 22–35 (15–35 med XPR)

Nominellt flöde vid max arbetstryck m³/min (l/s) 21,3 (355) vid 25 bar 22,8 (380) vid 20 bar 33 (550) vid 20 bar 30,3 (505) vid 25 bar 29,04 (484) vid 30 bar 39,3 (655) vid 25 bar 34,8 (580) vid 35 bar

Flöde i Dynamic Flow Boost-läge m³/min (l/s) Ej tillämpligt* Ej tillämpligt* 38,52 (642) vid 13 bar 32,94 (549) vid 16 bar** 33,9 (565) vid 16 bar 43,92 (732) vid 16 bar 38,88 (648) vid 15 22 bar

AirXpert 2.0 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja

XPR Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ned till 15 bar

Bränsleförbrukning vid 100 % l/timme 51,86 50,51 72,76 77,03 74,24 82,5 82,8

Bränsleförbrukning vid 75 % l/timme 38,32 37,94 51,16 55,09 55,14 57 59,6

Bränsleförbrukning vid 50 % l/timme 32,39 30,86 41,77 43,82 45,36 43,7 48,8

Bränsleförbrukning vid 25% l/timme 26,37 24,91 30,95 36,79 35,95 Ej tillämpligt 39,2

Motor Scania DC 09 Scania DC 09 Scania DC 13 Scania DC 13 Scania DC 13 Scania DC 16 Scania DC 16

Motoreffekt (DIN 627 1) kW 232 232 368 368 368 478 478

Utsläppskrav Steg V Steg V Steg V Steg V Steg V Steg IV Steg IV

AdBlue® tankkapacitet I 70 70 70 70 70 70 70

Vagn Monterad på stöd Tandem

Mått (L x B x H) m 4,9 x 2,1 x 22 4 x 2,1 x 2,2 6 x 2,1 x 2,5

Bränsletankens kapacitet l 700 700 520

Vikt (exkl. bränsle, AdBlue®) kg 5426 4750 6461

Vikt (inkl. bränsle, AdBlue®) kg 6274 5598 7309

Tekniska uppgifter

Mått och vikt:

För DrillAir V21 och H23

*Dynamic Flow Boost-läget är avaktiverat på grund av bullergränser.
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V21 H23 H32 V28 X28 V39 Y35

Intervall för normalt effektivt arbetstryck bar (g) 16–25 13–20 13–20 16–25 16–30 16–25 22–35 (15–35 med XPR)

Nominellt flöde vid max arbetstryck m³/min (l/s) 21,3 (355) vid 25 bar 22,8 (380) vid 20 bar 33 (550) vid 20 bar 30,3 (505) vid 25 bar 29,04 (484) vid 30 bar 39,3 (655) vid 25 bar 34,8 (580) vid 35 bar

Flöde i Dynamic Flow Boost-läge m³/min (l/s) Ej tillämpligt* Ej tillämpligt* 38,52 (642) vid 13 bar 32,94 (549) vid 16 bar** 33,9 (565) vid 16 bar 43,92 (732) vid 16 bar 38,88 (648) vid 15 22 bar

AirXpert 2.0 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja

XPR Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ned till 15 bar

Bränsleförbrukning vid 100 % l/timme 51,86 50,51 72,76 77,03 74,24 82,5 82,8

Bränsleförbrukning vid 75 % l/timme 38,32 37,94 51,16 55,09 55,14 57 59,6

Bränsleförbrukning vid 50 % l/timme 32,39 30,86 41,77 43,82 45,36 43,7 48,8

Bränsleförbrukning vid 25% l/timme 26,37 24,91 30,95 36,79 35,95 Ej tillämpligt 39,2

Motor Scania DC 09 Scania DC 09 Scania DC 13 Scania DC 13 Scania DC 13 Scania DC 16 Scania DC 16

Motoreffekt (DIN 627 1) kW 232 232 368 368 368 478 478

Utsläppskrav Steg V Steg V Steg V Steg V Steg V Steg IV Steg IV

AdBlue® tankkapacitet I 70 70 70 70 70 70 70

Vagn Monterad på stöd Tandem

Mått (L x B x H) m 6,2 x 2,2 x 2,5 4,1 x 2,2 x 2,5 6,9 x 2,4 x 3,1

Bränsletankens kapacitet l 750 1200 1200

Vikt (exkl. bränsle, AdBlue®) kg 6916  
(utan gaffelfickor 6796) 6324 8518

Vikt (inkl. bränsle, AdBlue®) kg 7690  
(utan gaffelfickor 7570) 7489 9683

Mått och vikt:

Vagn Monterad på stöd Tandem

Mått (L x B x H) m 4,9 x 2,1 x 2,2 4 x 2,1 x 2,2 6 x 2,1 x 2,5

Bränsletankens kapacitet l 700 700 520

Vikt (exkl. bränsle, AdBlue®) kg 5936 5260 6454

Vikt (inkl. bränsle, AdBlue®) kg 6786 6110 7304

För DrillAir X28, V28 och H32

För DrillAir Y35, V39

** Pneumatiskt reglersystem med dubbel tryckventil

DrillAir-serien



Power Techniques produktportfölj
Atlas Copcos affärsområde Power Technique har som filosofi att tänka framåt. För oss handlar hållbar produktivitet 
om att förutse och överträffa dina framtida behov samtidigt som vi alltid respekterar våra miljöprinciper. Det är bara 
genom att titta framåt och hålla oss i täten som vi kan se till att vara din partner även på lång sikt.
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Foton och illustrationer häri kan visa produkter med tillbehör som är tillvals- eller extratillbehör och som inte ingår i standardversionen 
av produkten och därmed inte heller i köpet av produkten, annat än om kunden specifikt köper sådana tillvals- eller extratillbehör. 
Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska data för och design av de produkter som beskrivs i denna 
trycksak. Alla produkter finns inte på alla marknader.

Atlas Copco Power Technique
www.atlascopco.com/ptba

Generatorer Belysningsmaster Avvattningspumpar

• Lätta att flytta
• Mobila
• För industribruk

• Dieseldrivna LED och MH
• Elektriska LED
• Batteri-LED

• Dränkbara
• Ytpumpar
• Små portabla pumpar

* Flera konfigurationer finns för att producera 
kraft för användningar i alla storlekar

*Diesel- och elalternativ finns

• Spett (2,5–40 kg)
• Bergborrar (5–25 kg)
• Bergborrar för arbete under jord
• Fler tryckluftsdrivna verktyg

Handhållna verktyg
Tryckluftsdrivna verktyg Hydraulverktyg Verktyg med bensinmotor

• Spett (11–40 kg)
• Fler hydraulverktyg 
• Powerpack

• Spett och stampar (25 kg)
• Kombiborrar (23 kg)

Luftkompressorer
Körklara Mångsidiga Produktivitetspartner

• 1–5 m³/min
• 7–12 bar

• 5,5–22 m³/min
• 7–20 bar

• 19–116 m³/min
• 10–345 bar

*Diesel- och elalternativ finns

https://www.atlascopco.com/en-uk/construction-equipment?

