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POWER TECHNIQUE

Dostawca mobilnych rozwiązań w zakresie 
sprężonego powietrza, energii elektrycznej, 
oświetlenia, odwadniania, robót wyburzeniowych 
i obsługi serwisowej.



Grupa Atlas Copco

Power Technique

Maszyny i urządzenia

 Urządzenia pneumatyczne

 Urządzenia hydrauliczne 

 Młoty spalinowe 

 Przenośne pompy zatapialne i powierzchniowe

 Przenośne generatory prądu i maszty oświetleniowe

 Przewoźne generatory prądu

 Stacjonarne i kontenerowe generatory prądu

 Przewoźne sprężarki powietrza

 Przewoźne doprężacze i osuszacze powietrza

 Przewoźne maszty oświetleniowe

 Przewoźne pompy powierzchniowe

Części i serwis

 Zestawy, płyny eksploatacyjne i środki smarne

 Materiały eksploatacyjne, części i podzespoły

 Serwis i platformy cyfrowe

SpiS treści
4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



| 3

VACUUM 
TECHNIQUE

INDUSTRIAL 
TECHNIQUE

COMPRESSOR  
TECHNIQUE

POWER 
TECHNIQUE



4 |  Atlas Copco Power Technique 

GRUPA ATLAS COPCO
Grupa Atlas Copco to światowy lider w produkcji sprężarek, wyposażenia dla budownictwa 
i drogownictwa, narzędzi przemysłowych i systemów montażowych. Grupa oferuje innowacyjne 
produkty i usługi, które zapewniają niezawodne rozwiązania i zwiększają wydajność pracy. Atlas 
Copco szczególną uwagę zwraca na wydajność, oszczędność energii, bezpieczeństwo i ergonomię. 

Pierwsza myśl – Najlepszy wybór to wizja Atlas Copco. W ten sposób rozumiemy pozycję lidera. 
Staramy się być pionierem zmian w sposobie myślenia i sposobie prowadzenia biznesu. Chcemy 
być postrzegani jako innowator, który ustala standardy i spełnia wysokie oczekiwania.

Wartości Grupy Atlas Copco to współdziałanie, zaangażowanie i innowacje, które uformowały 
naszą przeszłość, z których korzystamy obecnie i które będą określały nasze działania w przyszłości. 
Wartości te stanowią bezkonkurencyjny argument i pomagają utrzymać Grupie wiodącą pozycję 
pomimo zmieniającej się sytuacji na rynku. 

Dbamy o środowisko naturalne. Wierzymy, że można prowadzić działalność gospodarczą 
w sposób, który zachowa środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń. Troszczymy się o naszą 
wspólną przyszłość, angażujemy się społecznie, zdobywamy wyróżnienia. 

Kampania Safety First to zwiększenie świadomości wśród pracowników Atlas Copco dbania 
o zdrowie, aby zminimalizować zagrożenie i zapobiec wypadkom.
Akcja Water for All została zainicjowana przez pracowników Atlas Copco w 1984r. Celem misji 
jest uzyskanie dostępu do wody pitnej dla jak największej liczby osób na świecie.

Grupa Atlas Copco jest uznawana za jedną z najbardziej etycznych firm na świecie czego wyrazem 
są wyróżnienia przez Ethisphere Institute, Global Ethics Summit w Nowym Jorku oraz notowanie na 
indeksie FTSE4Good. 
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WITAMY W POWER TECHNIQUE!
Power Technique to obszar działalności grupy Atlas Copco w ramach którego oferujemy: 
przewoźne sprężarki powietrza, przewoźne i stacjonarne generatory prądu, maszty oświetleniowe, 
pompy odwadniające, ręczne urządzenia wyburzeniowe i budowalne, pełną obsługę serwisową, 
materiały eksploatacyjne i części zamienne. 

W poszczególnych działach należących do obszaru Power Technique zebraliśmy wiedzę, 
doświadczenie i technologie, które umożliwiają rozwój przedsiębiorstw, zwiększanie produktywności 
i osiąganie sukcesu przez naszych klientów. Jesteśmy ukierunkowani na najwyższe standardy 
bezpieczeństwa, jakości i wydajności.

Naszą ofertą chcemy zainteresować odbiorców z różnych branż:

prZeMYSŁ

ENERGETYKA

ROPA NAFTOWA
I GAZ

GÓRNICTWO  
I WIERTNICTWO

IMPREZY 
PLENEROWE

PRODUKCJA

BUDOWNICTWO

SŁUŻBY 
KOMUNALNE
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Ciężkie młoty pneumatyczne
Wersje ergonomiczne przeznaczone 
głównie do pracy w pionie. Wyposażone 
w uchwyty do narzędzi na zatrzask. Do 
kruszenia i usuwania materiału,
renowacji, wyburzania i rozbierania 
pieców.
Masa: 19-42 kg

Lekkie młoty pneumatyczne 
Wersje standardowe i ergonomiczne 
przeznaczone głównie do pracy w pozio-
mie. Niektóre modele są dostępne z dwo-
ma rodzajami uchwytu narzędzia: okrągły 
lub na zatrzask. Do kruszenia, renowacji, 
wyburzania i rozbierania pieców.
Masa: 3,7-12,3 kg

UrZĄDZeNiA pNeUMAtYcZNe

UrZĄDZeNiA pNeUMAtYcZNe
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Pompy pneumatyczne
DIP wirnikowe, DOP odśrodkowe 
Pompowanie wody o temperaturze nawet 
do 100°C. Znajdują zastosowanie np. 
w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej 
lub zakładach przemysłowych. 
Maksymalny przepływ: 420-1680 l/min
Wysokość podnoszenia: 25-60 m

Wiertarki 
Pneumatyczne wiertarki ręczne oraz 
montowane na podporach. Przezna-
czone do odwiertów w kamieniołomach, 
otworów strzałowych, odwiertów przemy-
słowych, odwiertów pod kliny, kotwienia 
i osadzanie śrub, ekranów, przewodów 
lub łańcuchów.
Masa: 4,2-25 kg
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Młoty hydrauliczne
Wersje standardowe i ergonomiczne. 
Przeznaczone do rozbijania betonu, 
asfaltu i cegieł, kruszenia i usuwania 
materiału, renowacji, wyburzania.
Masa: 12,6-32,2 kg

Pompy 
Do pompowania czystej lub zanieczysz-
czonej wody i szlamu. Mogą pracować na 
sucho bez ryzyka uszkodzenia, ponie-
waż są chłodzone i smarowane olejem 
hydraulicznym.
Wydajność: 840-1920 l/min
Wysokość podnoszenia: 25-32 m
Max. średnica cząstek stałych: 10 mm

Wiertnica ziemna
Wiercenie otworów o głębokości do 
1,3 m i średnicy w zakresie od 90 mm 
do 350 mm w gruncie twardym oraz 
w piasku. Posiada funkcję obrotów 
prawo/lewo i regulację momentu 
obrotowego.

Agregaty
Napędzane silnikami elektrycznymi, 
benzynowymi lub wysokoprężnymi. 
Do zasilania ręcznych narzędzi 
hydraulicznych wszystkich typów.
Masa: 70-118 kg

Kafary i wyciągarki
Przeznaczone do osadzania pali 
o maksymalnej średnicy 150 mm - barier 
drogowych, rur, znaków, ogrodzeń, 
kotew, uziomów, wyciągania pali 
o maksymalnej średnicy 200 mm - 
słupów drewnianych i stalowych, rur 
stalowych, znaków drogowych, kotew. 

UrZĄDZeNiA HYDrAULicZNe

UrZĄDZeNiA HYDrAULicZNe

Przecinarki i wiertnice rdzeniowe
Do odwiertów, do wentylacji i ogrzewania, 
instalacji gazowych, do prac podwod-
nych, cięcia betonu (w tym zbrojnego), 
asfaltu i stali.
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Zatapialne WEDA
Pompy zatapialne do wody brudnej 
i szlamu. Wyjątkowym modelem 
jest Weda 04B, która pozwala na 
wypompowanie wody do poziomu 1 mm. 
Maksymalny przepływ: 140-16 200 l/min
Wysokość podnoszenia: 11,3-96 m

Cobra Combi
Młot z funkcją wiercenia za pomocą wier-
teł koronkowych. Najczęściej stosowany 
do wiercenia otworów w betonie lub 
skałach. Wykorzystywany zarówno przez 
firmy drogowe, jak i brygady ratownicze.
Masa: 25,5 kg
Energia udaru: 24 J

Wirnikowe VAR
Pompy wirnikowe do wody brudnej i szla-
mu. Dostępne z napędem benzynowym 
i diesla. Występują w wersji na ramie lub 
na wózku transportowym. 
Maksymalny przepływ: 380-3000 l/min
Wysokość podnoszenia: 21,5-81 m

MŁotY SpALiNowe

prZeNośNe poMpY ZAtApiALNe i powierZcHNiowe

Cobra PROi
Młot wyposażony w silnik z wtryskiem 
paliwa. Przeznaczony do doraźnych prac 
np.: wyburzenia konstrukcji betonowych, 
cięcia asfaltu, ubijania, zagęszczania, 
osadzania znaków, rur, prętów i sond 
w gruncie, kopania rowów.
Masa: 24 kg
Energia udaru: 60 J

Cobra TTE
Młot przeznaczony głównie do pod-
bijania tłucznia mający zastosowanie 
w branży kolejowej. Specjalnie dobrane 
parametry: energia udaru i częstotliwość 
gwarantują odpowiednie zagęszczenie 
tłucznia, a nie jego rozbijanie. 
Masa: 24 kg
Energia udaru: 40 J

Membranowe LB
Pompy membranowe do wody brudnej 
i szlamu. Dostępne z napędem ben-
zynowym i diesla oraz elektrycznym. 
Dostępne wersje: na ramie lub na wózku 
transportowym. Pompowanie płynów 
z cząstkami stałymi o średnicy do 50 mm.
Maksymalny przepływ: 325-530 l/min
Wysokość podnoszenia: 15 m
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E3+
Moc: 4 x 160 W (lampy LED)
Oświetlony obszar: 3000 m2

Wysokość masztu: 7 m
Max. prędkość wiatru: 80 km/h

P2+
Moc: 320 W (lampy LED)
Oświetlony obszar: 2000 m2

Wysokość masztu: 5,5 m
Max. prędkość wiatru: 50 km/h

P
Napędzane silnikami benzynowymi, 
wyposażone standardowo w AVR i licznik 
godzin pracy. Modele P6500 i P8000 do-
starczane są z zestawem transportowym.
Moc: 2,3-7,0 kVA.

iP
Napędzane silnikami benzynowymi, 
wykonane w technologii inwertorowej. 
Bardzo ciche w użytkowaniu, mogą 
pracować w nocy np. na polach kempin-
gowych. Poziom hałasu (LpA) wynosi 
jedynie 63-65 dB(A).
Moc: 1,8-3,3 kVA.

prZeNośNe MASZtY oświetLeNiowe „pLUg AND LigHt” 

prZeNośNe geNerAtorY prĄDU 

QEP
Napędzane silnikami benzynowymi lub 
diesla. Dostępne w trzech wersjach: 
QEP (wersja podstawowa rozruch ręczny)
QEP R (QEP + rozruch elektryczny, AVR, licznik 
godzin, wskaźnik napięcia, ładowarka 12V)
QEP S (QEP R + wskaźnik częstotliwości, wersja 
zabudowana/wyciszona)
Moc: 2,5-14,0 kVA.

V2+ / V3+ 
Moc: 320 W / 4 x 120 W (lampy LED) 
Oświetlony obszar: 2000 m2 / 2500 m2 
Wysokość masztu: 5,5 m 
Max. prędkość wiatru: 80 km/h 
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Przewoźne generatory prądu do pracy 
ciągłej.
QES 60-200 kVA

Przewoźne generatory prądu do pracy 
ciągłej.
QAS 125-630 kVA

Przewoźne generatory prądu do pracy 
ciągłej.
QAS 60-100 kVA

Przewoźne generatory prądu do pracy 
ciągłej.
QES 9-40 kVA

Przewoźne generatory prądu do pracy 
ciągłej.
QES 250-500 kVA

prZewoźNe geNerAtorY prĄDU

prZewoźNe geNerAtorY prĄDU

Przewoźne generatory prądu do pracy 
ciągłej.
QAS 14-40 kVA
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Generatory prądu do zasilania 
rezerwowego, wersja zabudowana
QIS 9-830 kVA

Generatory prądu do zasilania  
rezerwowego, wersja niezabudowana
QI 9-1420 kVA

Generatory prądu do zasilania 
rezerwowego, wersja zabudowana
QIS 875-1420 kVA

StAcjoNArNe geNerAtorY prĄDU

KoNteNerowe geNerAtorY prĄDU

Generatory prądu do pracy ciągłej,  
wersja kontenerowa
QEC 800-1250 kVA

Generatory prądu do pracy ciągłej,  
wersja kontenerowa
QAC 1000-1250 kVA
Specjalny system chłodzenia z użyciem 
wentylatorów napędzanych silnikami 
elektrycznymi z falownikami, zapewnia 
niższy poziom hałasu oraz zmniejszone 
zużycie paliwa nawet o 10%.

Generatory prądu do pracy ciągłej wersja 
kontenerowa
QAC 1100-1450 TwinPower 
Dwa zespoły prądotwórcze w jednym 
kontenerze, wyposażone w system do 
synchronizacji.
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Przewoźne sprężarki śrubowe
z wtryskiem oleju
7-10,3 bar
5,5-7 m³/min

Przewoźne sprężarki śrubowe
z wtryskiem oleju
14-35 bar
20,6 – 45,0 m³/min

Przewoźne sprężarki śrubowe
z wtryskiem oleju
7-14 bar
26,4-36,0 m³/min
 

Przewoźne sprężarki śrubowe
z wtryskiem oleju
7-12 bar
1,6-5,3 m³/min 
 

Przewoźne sprężarki śrubowe
z wtryskiem oleju
7-14 bar
9,8 – 11,4 m³/min

prZewoźNe SpręŻArKi powietrZA

prZewoźNe SpręŻArKi powietrZA

Przewoźne sprężarki śrubowe
z wtryskiem oleju
8,6 – 14 bar
14,2- 22,2 m³/min
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prZewoźNe DopręŻAcZe powietrZA i AZotU

prZewoźNe SpręŻArKi powietrZA

TwinAir™
Zespół dwóch sprężarek  
śrubowych z wtryskiem oleju 
zabudowanych w obudowie  
kontenerowej.
12 i 25 bar
56,2-63,5 m³/min

Jednostopniowy doprężacz Hurricane do 69 bar 
Dwustopniowy doprężacz Hurricane do 155 bar
Trzystopniowy doprężacz Hurricane do 276 bar 
Czterostopniowy doprężacz Hurricane do 345 bar

XATS 900E
Przewoźne sprężarka  
elektryczna
10 bar
25 m³/min

Sprężarki OEM to kompletny 
system do wytwarzania sprę-
żonego powietrza, w którym 
klient decyduje o rodzaju 
napędu (np: silnik elektryczny, 
hydrauliczny, spalinowy)
7-30 bar
19,8-35,4 m³/min

prZewoźNe oSUSZAcZe 
ADSORPCYJNE

Produkty dostępne w różnych 
wersjach:standardowej, 
z wysoką temperaturą na 
wlocie, z chłodnicą wstępną.

prZewoźNe 
cHŁoDNice wStępNe

Chłodnica typu powietrze/
powietrze 7-35 bar dla 
pojemności maksymalnej 
354 m³/min z wbudowanym 
separatorem wody, 
przeznaczona do zastosowań, 
które wymagają sprężonego 
powietrza dolotowego 
o niskiej temperaturze.

Wysokociśnieniowy generator 
azotu 
z regulacją czystości azotu  
w zakresie 95-99,5%. Dostępny 
w standardowej wersji 
wydajnościowej (współczynnik 
odzysku: 46%) oraz w wersji 
o podwyższonej wydajności 
(współczynnik odzysku: 56%).

prZewoźNe 
GENERATORY AZOTU
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HiLight H5+
Maszt oświetleniowy z wysuwem  
hydraulicznym, lampy LED.
Moc: 4 x 350 W (lampy LED)
Oświetlony obszar: 5000 m2

Wysokość masztu: 8 m
Max. prędkość wiatru: 80 km/h

QES LT
Maszt oświetleniowy z wysuwem  
mechanicznym lampy halogenowe,  
z generatorem, prądu QES (14,20)
Moc: 6 x 1500 W
Oświetlony obszar: 8000 m2

Wysokość masztu: 9,4 m
Max. prędkość wiatru: 80 km/h

HiLight H4
Maszt oświetleniowy z wysuwem 
hydraulicznym, lampy metalohalogenowe.
Moc: 4 x 1000 W
Oświetlony obszar: 4000 m2

Wysokość masztu: 8 m
Max. prędkość wiatru: 80 km/h

HiLight V5+
Maszt oświetleniowy z wysuwem 
elektrycznym lub mechanicznym,  
lampy LED.
Moc: 4 x 350 W (lampy LED)
Oświetlony obszar: 5000 m2

Wysokość masztu: 7,5 m
Max. prędkość wiatru: 80 km/h
 

HiLight B5+
Maszt oświetleniowy box z wysuwem 
hydraulicznym, lampy LED.
Moc: 4 x 350 W (lampy LED)
Oświetlony obszar: 5000 m2

Wysokość masztu: 8 m
Max. prędkość wiatru: 80 km/h

prZewoźNe MASZtY oświetLeNiowe

prZewoźNe MASZtY oświetLeNiowe

HiLight V4
Maszt oświetleniowy z wysuwem elek-
trycznym lub mechanicznym, lampy 
metalohalogenowe. 
Moc: 4 x 1000 W
Oświetlony obszar: 4000 m2

Wysokość masztu: 7,5 m
Max. prędkość wiatru: 80 km/h
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WEL ECO/SPL 
Pompy odśrodkowe z mokrym rozruchem 
i opcjonalnym systemem zasysania 
próżniowego 
Maksymalny przepływ: 100-340 m3/h
Wysokość podnoszenia: 10-28 m

BEN
Pompy odśrodkowe z mokrym rozruchem 
dedykowane do płuczki bentonitowej.
Maksymalny przepływ: 100 – 340 m3/h
Wysokość podnoszenia: 27,5 m

PAS HF
Pompy odśrodkowe z suchym rozruchem 
i systemem zasysania próżniowego
Maksymalny przepływ: 100 – 2160 m3/h
Wysokość podnoszenia: 15-71 m

WEL PST 100 
Wyporowa pompa tłokowa dedykowana 
do systemów igłofiltrowych 
Maksymalny przepływ: 100 m3/h
Wysokość podnoszenia: 20 m

VAR/VAR SPL 
Pompy odśrodkowe z mokrym rozruchem 
i opcjonalnym systemem zasysania 
próżniowego 
Maksymalny przepływ: 100-1200 m3/h
Wysokość podnoszenia: 15-81 m

prZewoźNe poMpY powierZcHNiowe

prZewoźNe poMpY powierZcHNiowe

PAS MF
Pompy odśrodkowe z suchym rozruchem 
i systemem zasysania próżniowego
Maksymalny przepływ: 100 – 630 m3/h
Wysokość podnoszenia: 20-42 m
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W każdym momencie, każdy produkt, w każdym 
miejscu - możesz na nas polegać.

Regularny i profesjonalny serwis maszyny gwarantuje jej 
niezawodne działanie, deklarowaną efektywność i długą 
żywotność. Wykonywanie przeglądów prewencyjnych zgodnie 
z harmonogramem określonym przez producenta minimalizuje 
ryzyko ponoszenia dodatkowych kosztów spowodowanych 
niewłaściwym działaniem, usterką maszyny i w konsekwencji 
przestojem.

Części

Serwis

Oryginalne części 
i podzespoły

Materiały eksploatacyjne 
i akcesoria

Zestawy
części 

Płyny
eksploatacyjne

Remonty

Plan sprzedaży
części

Plan serwisowy

Platformy
cyfrowe
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Zestawy modernizacyjne
Korzystając z naszych zestawów mo-
dernizacyjnych masz pewność, że Twoja 
maszyna będzie zgodna z najnowszymi 
technologiami Atlas Copco. Już dziś 
zadbaj o swoją maszynę i zyskaj dzięki 
optymalizacji jej pracy.

Inne oleje i płyny
Uzupełnieniem naszej gamy środków 
smarnych są produkty dostosowane 
do naszych maszynach takich jak:
• Stacje hydrauliczne LP/ POWER PACK
• Młoty spalinowe
• Urządzenia pneumatyczne
Oferujemy również najwyższej jakości 
płyny chłodzące i AdBlue.

Zestawy przeglądowe
Pakiety serwisowe zawierają wszystkie 
niezbędne elementy do wykonania 
kompleksowego przeglądu Twojej 
maszyny. Stosuj wyłącznie oryginalne 
części serwisowe Atlas Copo, które 
gwarantują niezawodną i wydajną pracę 
maszyny.

Zestawy naprawcze
Używając naszych zestawów 
naprawczych masz pewność, że 
starannie dobrane części zamienne 
zapewnią ciągłą i bezawaryjną 
pracę. Stosując zestawy naprawcze 
kompleksowo usprawnisz swoją maszynę 
lub jej podzespoły.

pŁYNY eKSpLoAtAcYjNe i śroDKi SMArNe 

ZESTAWY

Oleje silnikowe
Gama naszych olejów silnikowych to 
światowa czołówka, potwierdzają to cer-
tyfikaty wszystkich producentów silników 
montowanych w naszych maszynach. 
Olej Atlas Copco w Twoim silniku to 
gwarancja najwyższej ochrony przez cały 
okres między przeglądami.

Oleje sprężarkowe
Oleje sprężarkowe Paroil są jedynymi 
dopuszczonymi środkami smarnymi 
elementów zespołu śrubowego, 
których jakość gwarantujemy. Są to 
oleje przystosowane do przewoźnych 
sprężarek śrubowych, pracujących 
w trudnych warunkach.
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Żarówki
Wysokowydajne źródła światła, o pod-
wyższonej odporności na wstrząsy, 
dostosowane do przewoźnych masztów 
oświetleniowych.

Baterie
Zobacz czym może zaskoczyć Cię 
akumulator. Nasze najwyższej klasy 
akumulatory sprawdzają się w każdych 
warunkach.

Zestawy remontowe
Zapewnij maszynie drugie życie. 
Optymalnie skompletowane zestawy 
remontowe pozwolą wydłużyć okres 
bezawaryjnej eksploatacji Twojej 
maszyny.

Narzędzia robocze
Pełna gama najwyższej jakości 
narzędzi do młotów pneumatycznych, 
hydraulicznych i spalinowych.

Akcesoria
Szeroka gama oryginalnych akcesoriów 
Atlas Copco, takich jak: węże 
pneumatyczne, złączki, naolejacze, 
odwadniacze. Bezkompromisowa jakość 
i wydajność.

cZęści i poDZeSpoŁY

MAteriAŁY eKSpLoAtAcYjNe 

Silniki i części silnikowe
Oferta silników podzespołów i części 
silnikowych dostosowanych do Twojej 
maszyny Atlas Copco. 
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Plany serwisowe
Dzięki planom serwisowym nigdy nie 
zapomnisz o serwisie maszyn i będziesz 
mógł zaplanować go z odpowiednim 
wyprzedzeniem.

Power Connect – zeskanuj kod!
Za pomocą aplikacji skanuj telefonem 
kody QR z maszyn i dowiedz się więcej. 
Już nie musisz przepisywać numeru 
seryjnego.

Shop on line
Platforma zakupowa umożliwiająca 
naszym Dealerom w szybki i łatwy 
sposób realizować dostawy części 
zamiennych.

Plan zakupu części
Zaplanuj okresową obsługę Twojej 
maszyny dzięki planowi zakupu części. 
Zagwarantuj sobie spokój, zminimalizuj 
czas przestojów maszyny i optymalizuj 
koszty.

Fleet Link
Twoje maszyny pod kontrolą zawsze 
i wszędzie? Tak to możliwe dzięki 
montażowi Fleet link. Masz dostęp do 
parametrów oraz lokalizacji maszyny 
online w każdym miejscu na świecie.

PLATFORMY CYFROWE

SERWIS 

Parts on line
Internetowy katalog części, za pomocą 
którego w prosty i szybki sposób wyszu-
kasz części zamienne do maszyn Atlas 
Copco.



ZAANgAŻowANi w trwAŁY, 
ZrówNowAŻoNY roZwój.
Dotrzymujemy zobowiązań wobec naszych klientów, wobec 
środowiska naturalnego, wobec społeczeństwa. Dbamy o przyszłe 
pokolenia. To właśnie nazywamy zrównoważonym rozwojem.

www.atlascopco.pl


