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Sprężarka przewo źna śrubowa  Atlas Copco XAS 97 Dd 
 
DANE TECHNICZNE 
normalne efektywne ciśnienie robocze:     7  bar 
ciśnienie max.          8,5  bar 
rzeczywista wydajność wg ISO 1217:     89 l/s  / 5,3 m3/min 
moc akustyczna wg 2000/14 EC:      98 dB(A) 
poziom ciśnienia akustycznego wg ISO 2151 z 7m:   70 dB(A) 
 
SILNIK          Deutz D2011L03  
moc przy obrotach znamionowych:       36,0 kW 
obroty przy pełnym obciążeniu:      2 750 obr/min 
liczba cylindrów:         3 
chłodzenie          powietrzno-olejowe 
czynnik chłodzący        olej 
pojemność zbiornika paliwa:       80 l 
 
WYMIARY I WAGA 
długość:          3 470 / 3 493* mm 
szerokość:          1 410 / 1 417* mm 
wysokość:          1 258 / 1 360* mm 
masa (gotowy do pracy):         940 / 914* kg 
ilość wyjść powietrza:        3 x ¾” 

*wersja HARD HAT ® 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE SPRĘŻARKI: 
► podwozie kołowe z homologacją - dyszel łamany, hamulec najazdowy i postojowy  
    oświetlenie drogowe, kółko podporowe zaczep kulowy lub oczkowy;  
► silnik DEUTZ  wraz z baterią rozruchową i podwójnym stopniem filtracji; 
► zbiornik paliwa wewnątrz ramy wraz z zapasem na 1h pracy; 
► obudowa wyciszająca stalowa malowana proszkowo;   
► zamontowany wewnątrz obudowy tłumik wydechu;  
 
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: 
► wersja obudowy HARD HAT® - polietylen odporny na korozję i uszkodzenia; 
► zabudowany generator 6 lub 12 kVA ( wersja XAS 97 D dG ); 
► podwozie kołowe bez homologacji;   
► wersja bez podwozia z ramą lub bez; 
► chłodnica powietrza z separatorem wody;  

► wewnętrzny lub zewnętrzny zawór zwrotny; 
► „cold start” – rozruch w temp do – 25 °C  
► wtórny podgrzewacz powietrza; 
► szpula z wężem ¾” 20 mb;  
► skrzynka narzędziowa; 
► dowolny kolor obudowy wg RAL;  
► dodatkowy zaczep kulowy lub oczkowy;  
 


