Compressores Portáteis Atlas Copco

XAS 137
XAS 127
XAHS 107

Aumentamos nossa oferta.
Projetado para ser realmente versátil, suas dimensões
compactas e peso reduzido permitem ao operador
transportar facilmente o equipamento de um local de
trabalho para outro. O design da carenagem proporciona
um excelente acesso a todos os pontos de manutenção
e serviço do compressor.
Solução total em compressores portáteis.

Compacto, versátil e fácil operação.
Os compressores de ar XAS 137, XAS 127 e XAHS 107 foram projetados
para oferecer versatilidade devido as suas dimensões reduzidas e o menor
custo operacional desta categoria. Sua excepcional confiabilidade e eficiência
permitem trabalhar em variadas aplicações, nos ambientes mais severos de
trabalho.
Podem ser utilizados no acionamento de rompedores pneumáticos, nos
trabalhos de construção em geral, em jateamento, locação e entre outras
aplicações que exijam mobilidade no ar comprimido.

Os compressores da Atlas Copco são fabricados com tecnologia inovadora
para oferecer confiabilidade e maior disponibilidade.
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Características

- Dimensões compactas;
- Menor peso;
- Montado sobre um único eixo;
- Baixo nível de ruído;
- Robusto e resistente;
- Econômico;
- Tanque de combustível com capacidade para
um turno completo de trabalho;
- Pontos de serviços em um único lado;
- Carenagem única e simples;
- Painel de controle simples;
- Ampla lista de opcionais.

Vantagens

- Baixo custo operacional;
- Menor consumo de combustível da categoria;
- Facilidade de manobra no local de trabalho;
- Fácil operação;
- Seguro para o operador;
- De acordo com as normas ambientais;
- Projetados com tecnologia de última geração.

Opcionais

- Cambão ajustável com freios;
- Montado sobre skid;
- Spillage Free Frame - skid 100% vedado;
- Spark Arrestor - eliminador de faísca;
- Cosmos - monitoramento via satélite;
- Homologação rodoviária;
- Cores especiais;
- Ar de qualidade integrado com aftercooler,
separador de condensados e filtros
coalescentes.

Cover Care

O Plano de Serviços Cover Care da Atlas
Copco é um sistema completo de manutenção
com custos anuais fixos para o período de 3
anos, que além de oferecer total tranquilidade
em relação a continuidade do seu processo
e possibilitar a previsão exata de custos de
manutenção, prolonga a garantia do seu
compressor portátil Atlas Copco em até 3
anos de operação.
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Apesar de suas dimensões reduzidas, estes compressores proporcionam
um excelente acesso a todos os pontos de serviço e manutenção. São
acionados por motor Diesel com o menor consumo de combustível da
categoria, assegurando baixo custo operacional e maior valor de revenda do
seu equipamento.

