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POWER TECHNIQUE

Obchodní oblast Power Technique Atlas Copco 
vyvíjí, vyrábí, distribuuje a servisuje mobilní 
kompresory, elektrocentrály, osvětlovací věže, 
odvodňovací čerpadla a stavební ruční nářadí.



Skupina Atlas Copco

Power Technique

Stroje a nářadí

 Pneumatické ruční nářadí

 Hydraulické ruční nářadí

 Motorová kladiva

 Přenosná povrchová a ponorná čerpadla

 Přenosné generátory a bezmotorové osvětlovací 
stožáry

 Elektrocentrály pro kontinuální provoz

 Stacionární zdroje el. energie a kontejnerové jednotky

 Mobilní kompresory

 Speciální mobilní kompresory

 Osvětlovací stožáry motorové

 Povrchová odvodňovací čerpadla 

Originální díly a servis

 Originální filtry, kapaliny a mazadla

 Spotřební díly, pracovní nástroje a příslušenství 

 Servis a digitalizace 
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SPOLEČNOST ATLAS COPCO
Společnost Atlas Copco je globálním lídrem ve výrobě kompresorů, zařízení pro stavebnictví, 
průmyslového nářadí a montážních systémů. Atlas Copco nabízí inovativní produkty a služby, 
které poskytují spolehlivé řešení a zvyšují efektivitu práce. Při výrobě našich strojů klademe důraz 
především na účinnost, úsporu energie, bezpečnost a ergonomii.

Vizí společnosti Atlas Copco je First in Mind - First in Choice. Tedy být První v mysli - První 
při výběru pro všechny naše zákazníky, distributory a další investory. Chceme být vnímáni jako 
společnost respektovaná pro inovace a vysoké standardy.

Spolupráce, odhodlání a inovace - to jsou hodnoty, na kterých jsme založili Atlas Copco. 
Hodnoty, které utvářejí naši přítomnost, a které nám ukazují směr do budoucna. Právě tyto základní 
hodnoty pro nás představují konkurenční výhodu a pomáhají nám udržet si vedoucí pozici na trhu 
i přes jeho proměnlivé prostředí.

Další z hodnot, kterou vyznáváme je ochrana životního prostředí. Zajímáme se 
o naši společnou budoucnost, snažíme se o trvale udržitelný rozvoj. Věříme, že je možné podnikat 
a současně chránit životní prostředí pro budoucí generace. 

Iniciativa Safety First zvyšuje povědomí zaměstnanců společnosti Atlas Copco o zdravotních 
problémech, vyhýbání se riskantním situacím a slouží jako prevence nehod. 
Kampaň Water for All iniciovaná zaměstnanci Atlas Copco byla zahájena v roce 1984 a jejím 
cílem je zpřístupnit pitnou vodu co nejvíce lidem na světě.

Společnost Atlas Copco je považována za jednu z nejvíce etických společností na světě. Například 
v rámci globálního etického summitu v New Yorku jsme obdrželi mezinárodní ocenění od společnosti 
Ethisphere Institute a jsme také uvedeni v indexu FTSE4Good.
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VÍTEJTE V POWER TECHNIQUE!
Power Technique je nedílnou součástí společnosti Atlas Copco a nabízíme vám široké portfolio 
produktů: mobilní kompresory, mobilní a stacionární generátory, osvětlovací stožáry, odvodňovací 
čerpadla, ruční demoliční a stavební nářadí, náhradní díly a kompletní servisní služby.

Abychom podpořili úspěch našich zákazníků, shromáždili jsme odborné znalosti, zkušenosti 
a technologie různých divizí. Zavázali jsme se plnit nejvyšší standardy bezpečnosti, kvality a účinnosti.

Prostřednictvím naší nabídky bychom rádi přilákali zákazníky z různých průmyslových odvětví:

sTROJÍRENsTVÍ

ENERgETIka

ROPNý PRůmySL

HORNICTVÍ 

VENkOVNÍ  
UDáLOsTI

VýROba

sTaVEbNICTVÍ

kOMUNáLNÍ  
SLužby
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PNEumATiCké RuČNí NářAdí

PNEumATiCké RuČNí NářAdí
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Těžká pneumatická kladiva
Odpružená a odhlučněná kladiva určená 
pro vertikální práci. Vybavená přimazá-
vačem a upínacím systémem na nástroj. 
Ideální pro demoliční a bourací práce.
Váha: 19-42kg 

Lehká pneumatická kladiva 
Standardní a odpružené varianty, určené 
pro horizontální práci. Kruhový nebo šes-
tihranný nástroj. Vhodné pro renovace, 
čištění spár a lehké bourací práce. 
Váha: 3,7-12,3kg.

Pneumatická čerpadla
Odstředivá DIP a membránová DOP 
čerpadla. Vhodná pro čerpání vody 
a kapalin s nižší viskozitou. Možnost 
čerpání vody až do 100°C.
Maximální průtok: 420-1680l/min 
Výtlačná výška: 25-60m

Vrtačky 
Pneumatická vrtací a DSI kladiva pro 
povrchové a podzemní práce. Teleskopic-
ká vrtací kladiva pro plno profilové vrtání 
v kamenolomech, dolech atd. nebo pro 
instalaci svorníků či pletiva. Podpěry pro 
důlní a stavební práce. 
Váha: 4.2-25kg 
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HydRAuLiCké RuČNí NářAdí

HydRAuLiCké RuČNí NářAdí

Hydraulická kladiva
Standardní nebo odpružené verze bou-
racích ručních kladiv. Určené pro bouraní 
betonových či asfaltových povrchů, zdiva 
atd.
Váha: 12.6 - 32.2kg

Čerpadla 
Hydraulická čerpadla pro čistou, znečiš-
těnou vody a splašky. Čerpadla jsou chla-
zeny hydraulickým olejem proto mohou 
běžet neomezeně dlouho na sucho.
Průtok: 840-1920l/min
Výtlačná výška: 25-32m
Max. průměr pevných částic: 10mm

Zemní vyvrtávače
Kompaktní a výkonné nářadí k vrtaní 
otvorů s hloubkou až 1,3 m o průměru 
90–350 mm do tvrdé zeminy a písku. 
Umožňuje přepínaní směru otáčení a je 
navrženo k obsluze dvěma osobami.

Agregáty 
Hydraulické agregáty poháněny 
elektrickými, benzínovými nebo naftovými 
motory. Zdroj energie pro 1 nebo 2 
nářadí.
Váha: 10-118kg

Beranidla a vytahovače sloupků
Hydraulické nářadí pro zatloukání 
sloupků do průměru 150mm pro silniční 
svodidla, stožáry, ploty a ohrady. 
Vytahování dřevěných či kovových 
sloupků až do průměru 200mm. 

Jádrové vrtačky a pily
Hydraulické nářadí pro vrtání ventilací, 
topení, rozvodů plynu, řezání betonů, 
asfaltu a kovových materiálů. Možnost 
práce i pod vodou.
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MOTOROVá kLaDIVa

PřENOSNá POvRCHOvá A PONORNá ČERPAdLA

Ponorná čerpadla
Řada elektrických ponorných čerpadel 
WEDA pro znečištěnou a splaškovou 
vodu. Velmi lehká avšak odolná 
konstrukce s unikátním těsnícím 
systémem, který lze měnit přímo na 
místě. 
Max. průtok: 140-16 200l/min
Výtlačná výška: 11-96m

Cobra Combi
Přenosné víceúčelové benzínové kladivo 
s možností vrtání. Frekvence úderů je 
vyšší a rázová energie nižší. Integrova-
ný vzduchový proplach. Možnost vrtat 
do žuly otvory do 2m hloubky, rychlostí 
30cm/min.
Váha: 25.5kg
Úderová energie: 24J

Přenosná povrchová čerpadla 
Menší povrchová čerpadla s oběžným ko-
lem pro čerpání znečištěné a splaškové 
vody. Průměr sání/výtlaku 1-3´´. Dostup-
né s benzínovými nebo naftovými motory, 
s rámem nebo na pojízdném vozíku. 
Max. průtok: 380-3000 l/min
Výtlačná výška: 21.5-81m

Cobra PROi
Přenosné benzínové bourací kladivo 
s elektronickým vstřikováním paliva. 
Vhodné pro demoliční práce betonových, 
asfaltových povrchů, opravy kolem poklo-
pů, vpustí, dopravních značek.
Váha: 24kg
Úderová energie: 60J

Cobra TTE
Přenosné benzínové kladivo vhodné pro 
podbíjecí práce například v železničním 
stavitelství. Rázová energie je dostatečně 
vysoká k napěchování štěrku pod pražce 
a přitom dostatečně nízká, aby nedochá-
zelo k rozdrcení štěrku. 
Váha: 24kg
Úderová energie: 40J

Membránová čerpadla
Membránová čerpadla pro znečištěnou 
vodu a splašky. Možnost volby benzíno-
vého, naftového nebo elektrického moto-
ru. Vhodná pro čerpání bentonitu, kapalin 
s vyšší hustotou a pevnými částicemi do 
50mm. 
Max. průtok: 325-530 l/min
Výtlačná výška: do 15m 
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bEzmOTOROvé OSvěTLOvACí STOžáRy „zAPOj A Sviť“

PřENOSNé gENERáTORy

Model E3+
Pojízdný nesilniční bezmotorový stožár 
s možností sériového připojení až 10-ti 
kusů k jednomu zdroji el. energie. 
Výkon: 4 x 160 W (LED technologie) 
Osvětlená plocha: 3000 m2 
Výška stožáru: 7 m 
Max. odolnost větru: 80 km/h

Model P2+
Výsuvný bezmotorový stožár s LED 
lampou.
Výkon: 320W (LED technologie)
Osvětlená plocha: 2000m2

Výška stožáru: 5.5m
Max. odolnost větru: 50 km/h

Řada P 
Přenosné 1 a 3 fázové generátory se 
spolehlivým výkonem v robustním prove-
dení a jednoduchou obsluhou. Poháněné 
benzínovými motory, alternátor s AVR 
a počítadlo motohodin. Ideální zdroje el. 
energie pro stavebnictví, farmy a země-
dělství. 
Jmenovitý výkon: 2.3-7.0kVA

Invertory
Generátory s invertorovou technologií, 
poháněné benzínovými motory. Inteligent-
ní řízení otáček přizpůsobí výkon generá-
toru zátěži, díky čemuž je zaručena velmi 
nízká spotřeba paliva. Možnost paralelní-
ho běhu s dalším invertorem. Velmi tichý 
provoz, LpA pouze 63-65 dB(A).
Jmenovitý výkon: 1.8-3.3kVA

Řada QEP
Přenosné generátory poháněné naftový-
mi a benzínovými motory Honda. Dostup-
né ve třech provedení: 
QEP (s manuálním startem), 
QEP R (QEP + elektrický start, AVR, po-
čítadlo mth, indikátor napětí, dobíjení), 
QEP S (QEP R + kapotované verze) 
Jmenovitý výkon: 2.5-14.0kVA

Model V2+/V3+
Dvě verze bezmotorových stožáru na 
pojízdném nesilničním vozíku. 
Výkon: 320 W / 4 x 120 W (LED techno-
logie) 
Osvětlená plocha: 2000m2 / 2500m2 
Výška stožáru: 5.5m 
Max. odolnost větru: 80 km/h
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ELEkTROCENTRáLy PRO kONTiNuáLNí PROvOz

ELEkTROCENTRáLy PRO kONTiNuáLNí PROvOz

Modely QES 60-200
Elektrocentrály poháněné dieselovým 
motorem John Deere. Spolehlivý výkon 
třídy G2/G3. Mobilita D/E dle ISO 8528-
1:1993. Ochrana proti korozi, voděodolná 
a uzamykatelná kapota. Jednoduchý digi-
tální ovládací panel, ideální pro stavební 
průmysl a půjčovny. 
Stálý výkon (PRP): 60-200kVA

Modely QAS 250-630
Velmi odolné a vysoce spolehlivé mobilní 
zdroje el. energie pro náročné prostředí, 
na silničních podvozcích nebo na rámu 
(mobilita D/E dle ISO) poháněné motory 
Volvo. Ideální pro aplikace jako ořezávaní 
energetických špiček, údržba rozvodných 
sítí či paralelní chod. 
Stálý výkon (PRP): 250-630kVA

Modely QAS 80-200
5-tá generace mobilních zdrojů el. 
energie pro náročné prostředí, na 
silničních podvozcích nebo na rámu 
(mobilita D/E dle ISO) motory John 
Deere. VSD chladící systém pro 
optimalizaci spotřeby paliva. Digitální 
AVR. 
Stálý výkon (PRP): 80-200kVA

Modely QES 9-40
Elektrocentrály poháněné dieselovým 
motorem Kubota. Mobilita D/E dle ISO 
8528-1:1993. Ochrana proti korozi, 
voděodolná a uzamykatelná kapota. 
Jednoduchý digitální ovládací panel, 
ideální pro stavební průmysl a půjčovny. 
Stálý výkon (PRP): 9-41kVA
 

Modely QES 250-500
Elektrocentrály poháněné dieselovým 
motorem Volvo. Spolehlivý výkon třídy 
G3. Mobilita D/E dle ISO 8528-1:1993. 
Ochrana proti korozi, voděodolná 
a uzamykatelná kapota. Jednoduchý 
digitální ovládací panel, ideální pro 
stavební průmysl a půjčovny. 
Stálý výkon (PRP): 250-500kVA

Modely QAS 14-60
Velmi odolné a vysoce spolehlivé mobilní 
zdroje el. energie pro náročné prostředí, 
na silničních podvozcích nebo na rámu 
(mobilita D/E dle ISO) poháněné motory 
Kubota. Bohatá škála volitelného příslu-
šenství a ovládacích panelů pro nároč-
nější aplikace. 
Stálý výkon (PRP): 9-60kVA 
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sTaCIONáRNÍ zDROJE EL. ENERgIE

kONTEjNEROvé jEdNOTky

Stacionární elektrocentrály
Spolehlivé záložní zdroje el. energie 
v kapotovaném provedení. Ideální 
řešení pro funkci záložního zdroje s 
automatickým startem při výpadku sítě 
pro venkovní použití. 
Nepřekročitelný výkon (ESP): 9-830kVA

Stacionární elektrocentrály
Spolehlivé záložní zdroje el. energie v 
bezkapotovém provedení. Ideální řešení 
pro funkci záložního zdroje s automatic-
kým startem při výpadku sítě v interié-
rech. 
Nepřekročitelný výkon (ESP): 9-1420kVA

Stacionární elektrocentrály
Spolehlivé záložní zdroje el. energie 
v kapotovaném provedení. Ideální 
řešení pro funkci záložního zdroje s 
automatickým startem při výpadku sítě 
pro venkovní použití. 
Nepřekročitelný výkon (ESP): 875-
1420kVA

QEC 800-1250
Elektrocentrály pro kontinuální provoz 
osazené v odhlučněných a voděodolných 
kontejnerech ISO 20´´, poháněné nafto-
vými motory Cummins. Dvojitá frekvence 
50/60Hz. Ideální jako hlavní zdroj el. 
energie v místech bez elektrického pokry-
tí, případně pro půjčovny.
Stálý výkon (PRP): 800-1250kVA

QAC 1000-1250
Elektrocentrály pro kontinuální provoz 
osazené v odhlučněných a voděodolných 
kontejnerech ISO 20´´, poháněné nafto-
vými motory Cummins. Bohatá škála pří-
slušenství ve standardní výbavě, včetně 
VSD chladícího systému, řídící jednotky 
pro paralelní chod. 
Stálý výkon (PRP): 1000-1250kVA

QAC 1100-1450 Twin
Dvě elektrocentrály pro kontinuální 
provoz osazené v jednom odhlučněném 
a voděodolném kontejneru, poháněné 
naftovými motory Scania. Unikátní tech-
nologie Twin Power umožňující spojení 
obou jednotek v jeden zdroj el. energie 
nebo oddělený provoz. 
Stálý výkon (PRP): 1100-1450kVA
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mObiLNí kOmPRESORy

mObiLNí kOmPRESORy

XATS 138
Pojízdný kompresor s intuitivním systé-
mem PACE, který umožňuje nastavení 
požadovaného tlaku nebo množství vzdu-
chu. Polyetylénová kapota, prodloužený 
servisní interval a bohaté příslušenství 
pro úpravu kvality vzduchu. 
Pracovní tlak: 7-10,3bar
Množství stl. vzduchu: 5.5-7m³/min

Velké vysokotlaké kompresory
Řada velkých dvoustupňových šroubo-
vých kompresorů poháněných motorem 
Scania. Revoluční systém DrillAirXpert 
vyvinutý pro potřeby vrtařských společ-
ností zaručující nejefektivnější provoz. 
Pracovní tlak: 14-35 bar
Množství stl. vzduchu: 20,6-45,0m³/min

Velké nízkotlaké kompresory
Řada velkých jednostupňových 
šroubových kompresorů poháněných 
motorem Scania. Spolehlivé zdroje 
stlačeného vzduchu pro vrtařské 
práce, náročnější tryskání nebo v 
petrochemickém průmyslu.
Pracovní tlak: 7-14bar
Množství stl. vzduchu: 26,4-36,0m³/min

Řada 8
Mobilní šroubové kompresory chráněné 
polyetylénovou kapotou HardHat. 
Prodloužený servisní interval. Velká 
škála vestavěného příslušenství jako 
generátory, dochlazovače a odlučovače 
vody, přimazávače Šroubové kompresory.
Pracovní tlak: 7-12bar
Množství stl. vzduchu: 1.6-5.3m³/min

XATS 186 a XAVS 186
Šroubové kompresory s intuitivním 
systémem PACE, který umožňuje 
nastavení požadovaného tlaku nebo 
množství vzduchu. Motory John Deere. 
Připraveny pro vrtání, zakládání staveb, 
zafukovaní kabelů, tryskání atd. 
Pracovní tlak: 7-14bar
Množství stl. vzduchu: 9,8-11,4m³/min

Kompresory velikosti 1,5
Jednonápravové kompresory s motory 
MTU. Kompletní řada příslušenství, ma-
ximální hmotností do 3 500kg. Spolehlivé 
šroubové kompresory pro, vrtání studní 
a zakládání staveb, tryskání a zafukovaní 
kabelů. 
Pracovní tlak: 8,6-14bar
Množství stl. vzduchu: 14,2-22,2m³/min
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dOTLAČOvACí kOmPRESORy

SPECiáLNí mObiLNí kOmPRESORy

mObiLNí SušiČky

mObiLNí CHLAdiČE 
VzDUCHU

gENERáTOy duSíku

TwinAir™
Dvě kompresorové jednotky v 
jednom odhlučněném kontej-
neru. Souběžný i nesouběžný 
provoz.
Pracovní tlak: 12 a 25 bar
Množství stl. vzduchu:  
56,2-63,5m³/min 

Dotlačovací dieselové kompresory
Jednostupňové dotlačovací pístové kompresory s tlakem do 69 
bar 
Dvoustupňové dotlačovací pístové kompresory s tlakem 155 bar 
Třístupňové dotlačovací pístové kompresory s tlakem 345 bar

XATS 900E
Mobilní elektrický šroubový 
kompresor v kapotě určený 
pro náročné venkovní apli-
kace. 
Pracovní tlak: 10 bar
Množství stl. vzduchu:  
25m³/min

Mobilní sušičky stlačeného 
vzduchu
Sušičky stlačeného vzduchu 
(7-35bar) ve standardním 
provedení nebo s vysokou 
vstupní teplotou, s 
předchlazovačem. Využití 
při těžbě a zpracování ropy 
a zemního plynu. 

Mobilní chlazení stlačeného 
vzduchu (7-35bar). Několik 
modelů s max. průtokem 
354m³/min, integrovaným 
odlučovačem vody pro 
aplikace vyžadující omezené 
teploty přívodního stlačeného 
vzduchu.

Dusíkové mobilní generátory
Vysokotlaký generátor dusíku 
s nastavitelnou čistotou N2 
v rozmezí 95 až 99,5%. 
Dostupný se standardní 
účinností (46% využití 
odpadního tepla) a vysokou 
účinností (56% využití 
odpadního tepla).

OEM kompresory
Šroubový kompresor v kapo-
tovaném nebo nekapotova-
ném provedení bez motoru. 
Pracovní tlak: 7-30 bar
Množství stl. vzduchu:  
19,8-35,4m³/min
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OSvěTLOvACí STOžáRy S diESELOvými mOTORy

OSvěTLOvACí STOžáRy S diESELOvými mOTORy

HiLight H5+
Mobilní osvětlovací stožár s LED světly 
a hydraulickým vysouváním. Velmi 
ekonomický provoz s nízkou spotřebou 
paliva (0,5l/h) a dlouhou palivovou nezá-
vislostí (až 220hod). 
Výkon: 4 x 350 W (LED technologie) 
Osvětlená plocha: 5000m2 
Výška stožáru: 8m 

QES LT
Kombinace pojízdného stožáru s generá-
tory QES. Vynikající zdroj světla a elek-
trické energie (až 20kVA) především pro 
staveništní práce.
Výkon stožáru: 6 x 1500 W 
Osvětlená plocha: 8000m2 
Výška stožáru: 9.4m 

HiLight H4
Pojízdný osvětlovací stožár s 
hydraulickým systémem vysouvání 
a metal-halidovými lampami. Kovová 
kapota s protikorozní ochrannou pro 
náročné klimatické podmínky. 
Výkon: 4 x 1000 W 
Osvětlená plocha: 4000m2 
Výška stožáru: 8m 

HiLight V5+
Kompaktní osvětlovací stožár s LED 
světly a legendární polyetylenovou 
kapotou HardHat. Manuální zvedání 
stožáru nebo variantně s elektrickým 
navijákem. 
Výkon: 4 x 350 W (LED lampy) 
Osvětlená plocha: 5000m2 
Výška stožáru: 7.5m 

HiLight B5+
Osvětlovací BOX s LED světly 
a hydraulickým vysouváním. Ideální 
pro osvětlení festivalů, kulturních 
a sportovních událostí, silniční výstavbu, 
dočasné veřejné osvětlení a půjčovny. 
Výkon: 4 x 350 W (LED technologie)
Osvětlená plocha: 5000m2

Výška stožáru: 8m

HiLight V4
Kompaktní osvětlovací stožár s metal-ha-
lidovými světly a legendární polyetyleno-
vou kapotou HardHat. Manuální zvedání 
stožáru nebo variantně s elektrickým 
navijákem. 
Výkon: 4 x 1000 W 
Osvětlená plocha: 4000m2 
Výška stožáru: 7.5m 
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POvRCHOvá OdvOdňOvACí ČERPAdLA

POvRCHOvá OdvOdňOvACí ČERPAdLA

WEL ECO / SPL
Řada odstředivých čerpadel s částečně 
otevřeným oběžným kolem variantně 
doplněná o membránový systém na sání, 
který pomáhá při čerpání vody s větším 
obsahem vzduchu (sání až 8,5m). 
Max. průtok: 100-340m3/h
Výtlačná výška: 10-28m

BEN
Upravená varianta čerpadla VAR s mok-
rým plněním pro čerpání více hustých 
a abrasivních směsí např. bentonit. 
Max. průtok: 100-340m3/h
Výtlačná výška: 27.5m

PAS HF (vysoký průtok)
Suchá samonasávací odstředivá 
čerpadla s vakuovým membránovým 
systémem sání (max. 8,5m). Vysoce 
efektivní čerpadla s rychlým sáním. 
Možnost volby kapotovaného nebo 
bezkapotového provedení.
Max. průtok: 100 2160m3/h
Výtlačná výška: 15-71m

WEL PST 100
Pístové čerpadlo pro čerpání čisté nebo 
vody s větším obsahem vzduchu např. Při 
kontinuálním snižování hladiny spodních 
vod. Dostupné v bezkapotovaném nebo 
kapotovaném provedení. Velmi tichý 
provoz a nízká spotřeba paliva. 
Max. průtok: 100m3/h
Výtlačná výška: 20m

VAR / VAR SPL
Řada mokrých samonasávacích 
odstředivých čerpadel. Variantně může 
být doplněna o vakuový systém na 
sání. Možnost volby naftového nebo 
elektrického motoru. Ideální řešení pro 
stavebnictví, odvodňovací práce, lomy. 
Max. průtok: 100-1200m3/h
Výtlačná výška: 15-81m

PAS MF (střední průtok)
Řada suchých samonasávacích odstře-
divých čerpadel s vakuovým membráno-
vým systémem sání (až do výšky 8,5m). 
Vysoce efektivní čerpadla s rychlým 
sáním. Možnost volby kapotovaného 
nebo bezkapotového provedení.
Max. průtok: 100-630m3/h
Výtlačná výška: 20-42m
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Kdykoliv, kdekoliv, jakýkoliv produkt - můžete se na 
nás spolehnout.

Pravidelná údržba strojů je velmi důležitá pro zajištění 
spolehlivého provozu a dlouhé životnosti. Prováděním 
preventivní údržby dle doporučených servisních intervalů 
minimalizujete riziko dodatečných nákladů vzniklých nesprávným 
provozem či poruchou stroje.

Díly

Servis

Originální díly 
a součástky

Spotřební materiál 
a příslušenství

Servisní sady

Provozní kapaliny

Opravy

Plán 
prodeje dílů

Servisní plán

Digitální 
platformy
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PROvOzNí kAPALiNy A mAzivA

SERviSNí SAdy

Modernizační sady
Použitím našich sad dodatečných sestav 
si budete jistí, že váš stroj bude kom-
patibilní s nejnovějšími technologiemi 
společnosti Atlas Copco. Postarejte se 
o váš stroj a optimalizujte svou práci ještě 
dnes.

Ostatní oleje a kapaliny
Doplňkem k našemu sortimentu jsou na 
míru vyrobené oleje a kapaliny pro naše 
stroje:
• Hydraulické agregáty
• Bourací kladiva
• Pneumatické nářadí
Nabízíme také chladící kapaliny nejvyšší 
kvality a AdBlue.

Sady pro preventivní údržbu
Vše v jedné krabici a přizpůsobené 
vašemu zařízení. Snadné objednání 
a atraktivní cena, naše preventivní 
sady obsahují všechny díly potřebné 
pro pravidelný servis. Servis prováděný 
technikem Atlas Copco zajistí minimální 
výpadky stroje a maximální využití po 
celou dobu životnosti.

Sady pro opravy 
Díky našim sadám si můžete být jisti, 
že pečlivě vybrané náhradní díly zajistí 
nepřetržitou a bezproblémovou práci. 
Použití opravných sad komplexně vylepší 
váš stroj nebo jeho součásti.

Motorové oleje
Naše motorové oleje jsou jedním z nej-
lepších na trhu, což potvrzují certifikáty 
od všech výrobců motorů montovaných 
v našich strojích. Olej Atlas Copco ve 
vašem motoru zaručuje nejvyšší ochranu 
mezi servisními intervaly. 

Kompresorové oleje
Naše vysoce kvalitní kompresorové oleje 
Paroil jsou jediným schváleným mazivem 
pro šroubové prvky. Tyto oleje byly 
přizpůsobeny mobilním kompresorům 
pracujícím v náročných podmínkách.
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Žárovky
Vysoce účinné zdroje světla s vysokou 
odolností proti nárazům, přizpůsobené 
mobilním osvětlovacím stožárům.

Baterie 
Podívejte se, jak vás mohou baterie 
překvapit. Naše prvotřídní baterie pracují 
velmi dobře ve všech venkovních pod-
mínkách.

Sady pro opravy
Dejte stroji druhý život. Optimálně 
sestavená opravná sada vám umožní 
prodloužit bezproblémový provoz vašich 
strojů.

Pracovní nástroje
Široká škála nástrojů nejvyšší kvality pro 
pneumatická, hydraulická a motorová 
kladiva.

Příslušenství 
Široká škála originálního příslušenství 
společnosti Atlas Copco jako jsou: 
hadice, spojky, mazadla, odlučovače 
vody. Nekompromisní kvalita a výkon.

díLy A SOuČáSTi

SPOTřEbNí mATERiáL, PRACOvNí NáSTROjE A PříSLušENSTví

Motory a části motoru
Nabídka motorů a motorových dílů k 
vašim strojům Atlas Copco.
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Servisní plány
Nikdy nezapomenete na servis strojů 
a naplánujete jej předem díky servisním 
plánům.

Power Connect - skenování QR kódu
Naskenujte QR kód ze stroje telefonem 
a získejte další informace. Není třeba 
přepisovat nebo si pamatovat sériové 
číslo vašeho zařízení.

Shop online 
Nákupní platforma pro naše dealery pro 
rychlý a snadný způsob, jak objednat 
potřebné náhradní díly.

Plán nákupu dílů
Naplánujte pravidelnou údržbu vašich 
strojů díky plánu nákupu dílů.
Zaručený klid, minimalizace prostojů 
stroje a optimalizace nákladů.

Fleet link
Chcete, aby vaše stroje byly vždy pod 
kontrolou? Ano, je to možné - díky 
soupravě Fleet link. Získáte přístup k 
parametrům a umístění stroje online 
všude ve světě.

digiTáLNí PLATfORmy

sERVIs

Parts on line
Online katalog náhradních dílů, kde mů-
žete snadno a rychle vyhledávat náhrad-
ní díly pro zařízení Atlas Copco.



OdPOvědNi zA TRvALE  
udRžiTELNý ROzvOj
Dodržujeme sliby vůči našim klientům, životnímu Prostředí 
celé společnosti. Záleží nám na budoucích generacích. 
Naše výsledky musí obstát v čase. Tohle nazýváme trvale 
udržitelnou produktivitou.

www.atlascopco.com


