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Dział maszyn przewoźnych Atlas Copco posiada w ofercie 

trzy grupy produktów:

Przewoźne generatory prądu

Przewoźne generatory prądu Atlas Copco są stałym elemen-

tem wyposażenia jako podstawowe źródło zasilania w miejscach, 

w których nie została doprowadzona energia elektryczna. Sta-

nowią też zapasowe źródło zasilania tam, gdzie brak napięcia 

mógłby spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub 

straty materialne.

Dzięki szerokiemu zakresowi mocy, wielu opcjom wyposażenia 

dodatkowego urządzeń oraz dużemu doświadczeniu jesteśmy 

w stanie zaproponować optymalne rozwiązania dla Państwa 

potrzeb. Doskonale wykonany silnik, wysokiej jakości prąd-

nica oraz wyciszona obudowa zapewnią Państwu długoletnią 

i komfortową pracę.

W naszej ofercie znajdą Państwo generatory prądu o mocy 

12–1000 kVA, w wersjach przenośnych (na stalowych płozach), 

przewoźnych i wykonaniach specjalnych np. maszty oświetle-

niowe. Specjalny panel generatora pozwala łączyć jednostki 

w nieograniczoną moc.

Przewoźne sprężarki powietrza

Przewoźne sprężarki śrubowe Atlas Copco, wyposażone w śru-

bowy element sprężający z wtryskiem oleju, podają sprężone 

powietrze w sposób ciągły, bez pulsacji, przy bardzo małej za-

wartości oleju w sprężonym powietrzu 3–5 mg/m3.

Wydajność i ciśnienie robocze nie zmieniają się w czasie wielo-

letniej eksploatacji. Obsługa maszyny jest prosta, a stała kontrola 

pracy na tablicy przyrządów zapewnia bezpieczeństwo. Dzięki 

śrubowemu elementowi sprężającemu i doskonałej współpracy 

z silnikiem wysokoprężnym maszyny te są wyjątkowo trwałe 

i niezawodne. Długie okresy przeglądowe i niskie zużycie paliwa 

są źródłem znacznych oszczędności.

W naszej ofercie znajdą Państwo sprężarki o wydajności od 

1,9 m3/min do 44,7 m3/min w zakresie ciśnień 7–30 bar i mocy 

silników od 18,5 do 429 kW. Poza tym możemy zaproponować 

bogaty zakres opcji wyposażenia, m.in. chłodnicę końcową z se-

paratorem wody, generator prądu itp.

Profesjonalna opieka serwisowa

Ale produkty to nie wszystko. Nasza dobrze rozwinęta obsługa 

posprzedażna gwarantuje klientom uzyskanie pełnej satysfakcji 

z użytkowania produktów Atlas Copco. Proponujemy rozwiąza-

nia pozwalając im skupić się na ich podstawowej działalności.

Profesjonalna opieka serwisowa Atlas Copco obejmuje gwa-

rancją sprężarki i generatory prądu od 1 roku do 5 lat.

Odpowiednio przeszkolony personel jest do Państwa dys-

pozycji przez całą dobę pod SPECJALNYM NUMEREM TELEFONU: 0510 
025 777.

Stosowanie najwyższej jakości oryginalnych materiałów eks-

ploatacyjnych i części zamiennych w połączeniu z profesjonalną 

obsługą gwarantuje Państwu długoletnią i bezawaryjną pracę 

Waszych urządzeń. 

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 61A, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn

tel. 022 572 68 00, fax 022 572 68 24

email: acpoland@pl.atlascopco.com

Atlas Copco Polska – sprężarki przewoźne, generatory prądu

Nieograniczona moc
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Grupa Atlas Copco oferuje szeroką gamę produktów i usług: od urządzeń do wytwarzania 
sprężonego powietrza i gazu, generatorów, sprzętu górniczego i budowlanego, narzędzi 
przemysłowych i systemów montażowych po usługi posprzedażne, wynajem maszyn i urządzeń. 
W ścisłej współpracy z klientami i partnerami biznesowymi oraz korzystając z ponad 135-letniego 
doświadczenia, firma Atlas Copco tworzy innowacje w celu podnoszenia efektywności.

Wychodzimy naprzeciw codziennym wyzwaniom i wymaganiom naszych klientów, wsłuchując się 
w ich potrzeby. Nasze podstawowe wartości współdziałanie, zaangażowanie i innowacja znajdują 
odzwierciedlenie we wzajemnych relacjach z naszymi kontrahentami.

www.atlascopco.pl




