
XRYS 557
XRYS 577

35 Bar

Atlas Copco är den ledande tillverkaren av portabla 
kompressorer i värden.Genom åren så har vi lyssnat 
på vära kunder och utvecklat maskinerna efter deras 
önskemål.

Den nya DrillAir™-serien levererar det högsta flödet vid det 
högsta trycket bland portabla kompressorer världen över.
Det gör dem till en av de mest kostnadseffektiva 
dieselkompressorerna, då de har den lägsta 
bränsleförbrukningen i förhållande till levererad mängd luft.

Med den nya 35 bars DrillAir™-kompressorn kan du borra djupare 
och bredare hål med snabbare sjunkhastighet, detta ger dig ökad 
produktivitet.

Världsnyhet DrillAirXpert
Den nya DrillAirXpert med variabelt  reglersystem ger dig full 
kontroll av kompressorns tryck och flöde. DrillAirXpert ersätter 
“Combo” systemet med att ställa frågan “Vilket tryck vill du ha?” 
istället för att säga “Detta tryck får du!”. DrillAirXpert är världens 
första variabla reglersystem i sin klass och ger användaren 
möjlighet att justera flödet. 
Expert utveckling från Atlas Copco.

Nyhet

Atlas Copco Portabla luftkompressorer
De nya DrillAir™ kompresorerna



DrillAirXpert
Variable Regulating Variabelt reglersystem

Vår nya DrillAirXpert är ett system som möjliggör variabel reglering av 
tryckluften.

Förlängd garanti
I kombination med våra service avtal och 
Oiltronix™, erbjuder vi förlängd garanti 
i upp till 5 år (för mer information, läs 
garantivilkoren).

Utrustning Fördelar

Tryck val och kontroll Enkel tryckinställning
Välj valfritt tryck mellan 22 bar och 35 bar

Flödesval och kontroll Välj flöde upp till 673 l/s

Ytterligare 3% bränslebesparing Inga förluster i reglersytemet ger en förbättrad bränsleekonomi

Garanterad funktion trots kyla Ingen manuell regleringsventil eliminerar frysning i slangar  
och ventiler 

Slädmonterat underrede

Invändig belysning

Oiltronix™

Cosmos™

PATENT PENDING 34 541-WO-U
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www.atlascopco.com

Använd aldrig tryckluft som andningsluft utan filter 
enligt gällande standard och regler.

Teknisk data
Typ XRYS 557 XRYS 577

Normalt arbetstryck bar(e) 35 35
psi 510 510

Verkligt flöde* l/sek 550 570
cfm 1165 1207
m3/min 33 34.20

Reglersystem Manuell ( pneumatisk ) DrillAirXpert( variabel )
Kompressor oljesystem volym l 82
Bränsletanks volym (standart ) l 975
Bränsletanks volym (stor) l 1550
Luft utloppsventil 50.8 mm

Motor Caterpillar
Typ C18 ACERT T3
Kraft kW 429
Motorvarvtal (normal) rpm 1800
Motorvarvtal (obelastad) rpm 1300

Dimensioner L x B x H
Boggi EU vertion m 6.62 x 2.25 x 3.00
Vagn med dragstång uppfälld m 5.40 x 2.25 x 2.51
Stödmonterad m 4.56 x 2.25 x 2.27
Slädmonterad m 4.56 x 2.25 x 2.44

Vikt (torr)
Boggi EU vertion (tillval stora tankar) kg 8180 (8310)
Vagn kg 7200
Stödmonterad (tillval stora tankar) kg 6555 (6685)
Slädmonterad (tillval stora tankar) kg 6775 (6905)

Vikt (klar för start, fulltank)
Boggi EU vertion (tillval stora tankar) kg 9180 (9800)
Vagn kg 8200
Stödmonterad (tillval stora tankar) kg 7555 (8180)
Slädmonterad (tillval stora tankar) kg 7775 (8400)

Ljudnivå
Ljudstyrka (LWA)** dB(A) 104
Ljudtryck (LPA)
vid 7 M  enl. ISO 2151 dB(A) 76

* Enligt ISO1217 ed.3 1996 avdelning D
**  I enlighet med 2000/14/EC, 84/533/ECC och 85/406/EEC gränsvärden


