Atlas Copco Geradores
Soluções únicas e completas em energia portátil

Série QAS

Características e Benefícios
Painel: Com porta
independente da
carenagem, é seguro contra
choques acidentais por ser
blindado. Além disso,
possui botão de emergência.

Painéis Removíveis:
Amplas portas de acesso
facilitam a manutenção.

Painel de Comando: Possui
módulo para controle e proteção
do equipamento de fácil
operação. Possibilidade de
partida local e remota e operação
automática e paralela.

Estrutura de Içamento: Integrada à carenagem,
localizada no centro de massa do equipamento,
proporcionando maior segurança durante o
movimento/içamento do gerador.

Carenagem: Proporciona proteção do
equipamento, reduzindo o nível de ruído.
Design robusto, resistente e de alta
durabilidade.

Alternador: Com grau de proteção IP23,
garante operação em ambientes com elevada
concentração de poeira e umidade.

Filtros: Possui filtro de ar tipo heavy duty e,
como padrão, pré-filtro de combustível com
separador de água.
Painel de Potência: Possui barra de terminais e prensa
cabos. Proporciona proteção do equipamento e do operador.
Com disjuntor multipolar protege o alternador contra curtos
circuitos externos.
Bocal Externo: Permite o
abastecimento em operação.
Ponto de Dreno: Bem posicionado,
permite drenagem fácil, rápida e eficiente.

Chassi Atlas Copco
100% vedado.
- Não gera focos de dengue!

Tanque Combustível de Polietileno: De grande volume, proporciona
maior autonomia e intervalo de abastecimento. Possui pescadores
bem posicionados garantindo um diesel de melhor qualidade.

Chassi: Com skid integrado, proporciona a
adaptação do gerador em qualquer tipo de
terreno, protegendo o equipamento.
Guias de Empilhadeira: Padrão
para toda a linha de geradores
QAS, facilitam o transporte e
manuseio do equipamento.

- Sem acúmulo de óleo, água e
fluídos de refrigeração.
- Não requer bandejas de retenção.

Geradores série QAS
A Atlas Copco desenvolveu um novo conceito para grupos geradores, os quais foram projetados para
suportar as mais severas condições de operação, em diversos locais de trabalho. Além disso, possuem
baixo consumo de combustível, proporcionando elevada autonomia e eficiência no abastecimento.
Estes geradores modelo QAS são construídos para transporte rápido, fácil e seguro.

Elevada autonomia e eficiência
no consumo de combustível.

Pode deixar no sol, frio e chuva,
projetado para operar ao tempo.

Redução dos custos com frete.
Leve o dobro de cada vez!

Baixo nível de ruído.

Skid integrado e chassi reforçado.
Seguem você por qualquer caminho.

Feito para durar, um gerador QAS vai garantir anos de serviço confiável para gerar a energia elétrica
que você precisa.

Eficaz,
Econômico
e Versátil
®

Se você se preocupa com a sustentabilidade e um futuro melhor, exija os geradores portáteis da Atlas
Copco. Eles são atestados pelo Bureau Veritas para um chassi vedado que suporta 110% de
contenção de todos os fluídos do equipamento. Lembre-se, o vazamento de um litro de óleo pode
contaminar um milhão de litros de água. Exija confiabilidade. Exija Atlas Copco.
Cobertura em todo território
nacional. Fábrica no Brasil,
com amplo estoque de peças.

Intervalos maiores entre serviços.
Economia na manutenção.
Aumento da vida útil.

Maior Produtividade com Menor Impacto Ambiental

Produtividade Sustentável

Range de Potência QAS
Potência
kVA

500

400

300

200

100

0
Dimensões (m)
(C x L x A)

1,88 x 0,86 x 1,32

2,10 x 0,95 x 1,30

2,85 X 1,10 x 1,55

3,38 x 1,18 x 1,62

4,00 x 1,18 x 2,13

4,80 x 1,18 x 2,34

(11) 3478-8700
Visite nosso site: www.atlascopco.com.br/energiaportatil

