
QAS 60
QAS 80
QAS 100
50 - 60 Hz

Meer dan een 
generator. Het is 
Predictable Power.
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TECHNISCHE GEGEVENS

De hier opgenomen foto's en afbeeldingen geven mogelijk producten weer met opties en/of extra componenten die niet zijn inbegrepen in de standaarduitvoering van het product en daarom niet zijn 
inbegrepen in de aankoop van een dergelijk product, tenzij de klant zulke opties/extra componenten specifiek aankoopt. Wij behouden ons het recht voor de specificaties en het ontwerp van de producten 
die in deze documentatie worden opgevoerd zonder kennisgeving te wijzigen. Niet alle producten zijn op alle markten verkrijgbaar.

STANDAARDKENMERKEN
• Qc1103TM (met over- en 

onderspanningsbeveiliging, starten op afstand)
• Geïntegreerde vorkheftrucksleuven, bumpers 

en hijsbalk
• Externe aftappunten
• Grote deuren en montageplaten voor optimale 

toegankelijkheid
• Vloeistofdichte bodem (met geïntegreerde 

sleuven voor vorkheftrucks, 110% capaciteit)
• Externe brandstoftankdop
• Tweetraps heavy duty-luchtfilter met 

veiligheidspatroon
• Tweetraps brandstoffilter met waterafscheider
• Geluiddempende omkasting gemaakt van 

gegalvaniseerd staal
• 4-polige hoofdstroomonderbreker
• Aardlekbeveiligingsrelais en aardpen

ELEKTRISCHE OPTIES
• Qc2103TM (AMF-toepassing + PTB)
• Qc4003TM (uitvoering met 

parallelschakelinrichting en Power 
Management System + acculader + 
verwarmingselement voor het koelmiddel)*

• PMG-alternator
• Acculader en accu-uitschakelaar
• Standverwarming
• Isolatiebewakingsrelais
• Configuraties met driefasencontactdozen
• Eénfasecontactdoos 16 A (rand-, pen- of CEE-

versie)
• Nulleiding van aardlekschakelaar (EDF)
• Varianten met meerdere spanningsbereiken 

met keuzeschakelaar
• Twee frequenties met keuzeschakelaar
• Elektronische toerenregeling**

MECHANISCHE OPTIES
• Aansluitingen voor een externe brandstoftank 

(EFT) en snelkoppelingen
• Koude start (vulling synthetische olie)
• Frame met geïntegreerde brandstoftank met 

voldoende capaciteit voor een lange werkduur
• Uitrusting voor raffinaderijen (vonkenvanger en 

luchtafsluiter)
• Onderstel met verstelbare dissel, geremd ***
• Trekogen
• Koud debiet (brandstofadditief)
• Kleur volgens klantenwens

*Niet beschikbaar voor QAS 60
**Alleen beschikbaar voor QAS 60
***Niet beschikbaar met brandstoftank voor een lange 
werkduur zonder bijtanken

(1) Referentieomstandigheden: voor motorprestaties volgens ISO 3046/1-1995.

Prestaties (1)   QAS 60 QAS 80 QAS 100

Nominale frequentie Hz 50 60 50 60 50 60

Nominaal toerental omw/min 1500 1800 1500 1800 1500 1800

Nominale arbeidsfactor 0,8 0,8 0,8

Nominaal aanloopvermogen (PRP) kVA / kW 60 / 48 67 / 54 80 / 64 93,3 / 74,6 100 / 80 114 / 91

Nominaal stand-by vermogen (ESP) kVA / kW 66 / 52,8 74,2 / 59,3 88 / 70,4 103 / 82 110 / 88 125 / 100

Nominale spanning (lijnspanning) V 400 480 400 480 400 480

Nominale stroomsterkte (PRP) A 86,6 81,2 115,5 112,2 150 137
Max. geluidsenergieniveau (LWA) 
volgens 2000/14/EC OND dB(A) 90 93 92 95 92 95

Max. geluidsdrukniveau (LPA) op 7 
m (23 ft) dB(A) 62 65 64 67 64 67

Capaciteit van brandstoftank / met 
optionele brandstoftank voor lange 
werkduur zonder bijtanken

l 149 / 298 250 / 592 250 / 592

Brandstofverbruik bij vollast (PRP) l / u 14 17 19 22,8 23 26,7

Brandstofautonomie bij vollast 
standaard / met optionele 
brandstoftank voor een lange 
werkduur zonder bijtanken

u 10 / 20 7,5 / 16,5 12,1 / 
28,7 10 / 24 10 / 23,7 8,6 / 20,4

Single step-belastbaarheid (G2) 
conform ISO -8528/5 % 85 95 90 100 80 85

Alternator  

Model - Leroy Somer LSA 42.3 L9 LSA 44.3 S3 LSA 44.3 S5

Beschermingsgraad / Isolatieklasse IP 23 / H IP 23 / H IP 23 / H
Nominaal vermogen (50Hz ESP 27ºC 
/ 60Hz ESP 40ºC) kVA 66 79,5 88 105 110 131

Motor  

Model (EU Stage 3A) PERKINS 1104D-44TG3 1104D-44TG2 1104D-E44TAG1 1104D-E44TAG2

Nominaal vermogen (met ventilator) kWm 56,3 60 71,2 82 88,6 100

Toerentalregelaar Mechanisch / elektronisch Elektronisch Elektronisch

Aantal cilinders 4 4 4

Slagvolume l 4,4 4,4 4,4

Koelmiddel Parcool Parcool Parcool

Aanzuiging Turbocompressor en 
tussenkoeler

Turbocompressor 
en tussenkoeler

Turbocompressor 
en tussenkoeler

Afmetingen en gewichten              

L x B x H m 2,26 x 1,05 x 1,43 2,85 x 1,1 x 1,62

Gewicht (droog/nat) kg 1305 / 1433 1767 / 1982 1777 / 1992

Gewichten en afmetingen (met 
optionele brandstoftank voor een 
lange werkduur zonder bijtanken)

             

L x B x H m 2,26 x 1,05 x 1,57 2,85 x 1,1 x 1,74

Gewicht (droog/nat) kg 1368 / 1624 1847 / 2356 1857 / 2366

BELANGRIJKE VOORDELEN
Prestaties 

Onderhoudsvriendelijk

Restwaarde en lange levensduur

Veelzijdigheid

Gemakkelijke te transporteren

SEGMENTEN

QAS 60: 2,26 x 1,05 x 1,43 QAS 80 - 100: 2,85 x 1,1 x 1,62

AFMETINGEN: L x B x H

www.atlascopco.com

PREDICTABLE POWER
Atlas Copco Predictable Power geeft klanten die actief zijn in de sector voor 
generatoren en energieopwekking op locatie, gemoedsrust met oplossingen 
die lage bedrijfskosten, betrouwbare prestaties  
en risicovrij gebruik bieden. Predictable Power  
is onze kernwaarde en de richtlijn voor de manier  
waarop we onze generatoren ontwerpen, testen,  
bouwen, in bedrijf stellen en onderhouden.

MIJNBOUW VERHUUR OFFSHORE

ENERGIEBEDRIJF BOUW EN 
AANNEMERIJ


