
 

 
 

Közepes csomag vállalkozásoknak 
 
 
1. Atlas Copco XAS 58-7 dízel mobil csavarkompresszor 

 
 

 
  
 

 

A kép illusztráció 

 

Atlas Copco XAS 58-7 
 

Dízel mobil csavarkompresszor 
 
Típus  XAS 58 – 7  
Ütésálló motorháztetővel  
Megnevezése: Mobil csavarkompresszor  
Levegőszállítás: 3,0 m3/min  
Névleges üzemi nyomás: 7 bar  
Motor gyártmánya: Kubota  
Motor típusa:  D1105; 3 hengeres vízhűtéses 
diesel 
Motorteljesítmény: 18.5 kW  
Tömege: 749 kg  
Levegőkimenet: 3 x ¾”  
Üzemanyagtartály térfogata: 45 liter  
hossz x szélesség x magasság 
2290x 1350 x 1400mm  
 
Garancia: 2 év vagy 2000 üzemóra 

 
 
Felszereltség: hangszigetelt kivitel, beépített szerszámolajozóval szerelve, törésbiztos motorháztető, közúti 

közlekedéshez szükséges lámpák, gömbfejes csatlakozást is lehetővé tevő vonórúd, nagysebességű vontatást 

lehetővé tevő felfüggesztés (80 km/h), FleetLink Core Box 12 hónapos ingyenes használattal. 

 

 Jellemzők: 

Milyen munkához ajánljuk: 

- 7 bar: pneumatikus kéziszerszámok működtetése, útépítés, karbantartás 

 

Könnyű és hatékony mobilkompresszor 

Az Atlas Copco több évtizednyi fejlesztéssel érte el, hogy 

személygépkocsival, B+E kategóriás  jogosítvánnyal is 

vontatható legyen egy kompresszor amely 5 m³/perc 

levegőtermelésre képes, nagy méretű üzemanyagtartállyal és 

utóhűtővel rendelkezhet. Ezt a súlycsökkentést a 

kompresszor alkatrészeinek új konstrukciójával érték el. Ez 

azt jelenti, hogy az Atlas Copco kompresszorai akár 150 kg-al 

is könnyebbek lehetnek a hasonló modelleknél. Növelték a A kép illusztráció 



 

 
 

hatékonyságot is, kis szervizigény, kedvező üzemanyag-fogyasztás jellemzi a kompresszorokat. 

 

 

A legendás törhetetlen HardHat burkolat 

A különféle alkalmazási területen méltán felmerülő igény a 

tartósság, strapabíróság. Ez a legendás géptető 2005-ben került 

kifejlesztésre, minden Atlas Copco kompresszor a legmasszívabb 

törésbiztos burkolattal van szerelve.   

 

 

 

FleetLink Core- távoli kapcsolat 

 

A FleetLink egy intelligens telematikai rendszer, amelyet arra terveztek, hogy akár a teljes flottát 

távolról felügyelje és kezelje. Minden, amit flottájáról tudnia kell, 

karnyújtásnyira lesz, így a rendszer intelligens javaslatai alapján 

kezelheti gépeit. Az eredmény egy igazi kapcsolódási megoldás, amely 

termelékenyebb flottát hoz létre, amelyet akár proaktívan is lehet 

kezelni, így értékes időt és pénzt takaríthat meg! 

 

Kompresszor Euro V- motorral szerelt. 

 

A kompresszor vizsgáztatható, O1 - kategóriában (rendszámmal ellátható). 

 

Kompresszoraink műszaki vizsgálatát, forgalomba helyezését kérésükre elvégezzük. 

 

A vizsgáztatás technikai költségei a felajánlott vételárban benne vannak. Az Önöket terhelő rész az 

Önök nevére szóló forgalmi engedély, törzskönyv, rendszámtábla és az ügyintézés költsége, amelyeket az 

Önök nevére kiállított számlával lehet kiegyenlíteni. 

 

Ez a költség várhatóan   25.000,- Ft 
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   A közepes csomag része még:  
 
TEX 230PE bontókalapács 
 
Tulajdonságok:  
 
Tömeg: 27 kg  

Hossz: 670 mm 

Levegőigény: 1800 liter/perc 

Kézre ható vibráció: 4,2 m/s2 (Vibrációcsökkentett kivitel) 

Zajszint: 106 dB(A) 

Bontóvas mérete: 32x160 mm  

 
További kiegészítők:  
 
Hegyes bontóvas (450 mm), lapos bontóvas (450 mm), 20 méter szerelt tömlő. 
 
A teljes csomag ára: nettó 17 477,- Euro 
 
Az ajánlat kizárólag csak készpénzes vagy lízingelésen keresztül történő vásárlásra érvényes, 2022. április 
30- ig! Vásárlási szándéknál a csomagajánlat megtartásának feltétele, hogy az ajánlat érvényességének 
lejártáig a vételár 40%- a előlegként befizetésre kerül.  
 
(Pályázatos ajánlatok esetében egyéni ajánlatot adunk, melynek oka, a benyújtott pályázati anyagok 
bizonytalanul hosszú, minimum 6-8 hónapos átfutási/kifizetési ideje, amely ideig a fenti árainkat tartani nem 
tudjuk. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a gyártók évente legalább kétszer árakat módosítanak, ezzel 
bizonyos keretek közt kalkulálnunk kell pályázatos árajánlatoknál.) 
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