
ODVODŇOVACÍ  
ČERPADLA ŘADY PAS
Vysoce výkonná čerpadla s všestranným  
použitím a efektivním provozem.

Váš pomocník pro výkonné odvodňování.



ATLAS COPCO
ODVODŇOVACÍ 
ČERPADLA

Řada mobilních dieselových čerpadel PAS od společnosti 
Atlas Copco nabízí rychlé řešení odvodnění pro lokality bez 
zdroje elektřiny. Čerpadla se suchým plněním poskytují vysoký 
výkon a účinnost pro zajištění spolehlivého dokončení práce 
při minimálních provozních nákladech.

Řadu čerpadel PAS lze používat pro širokou škálu aplikací.  
Je ideální pro přepravu a čerpání vody obsahující brusné 
částice. Využití tak nachází při odvodňování stavenišť či 
dolů, při povodních nebo při přečerpávání odpadních vod 
v komunálním sektoru.

VYSOKÝ VÝKON,  
KTERÝ VYDRŽÍ

Vysoce odolné komponenty čerpadla umožňují vyšší průtok 
a tlak při nižší spotřebě energie.

ŘADA ENDURANCE
Odstředivá čerpadla řady Endurance zaručují delší životnost díky 
použitému vysoce odolnému materiálu proti obrušování z tvárné 
litiny, který poskytuje dostatečně tvrdý povrch a vynikající 
odolnost vůči nárazu.  
Polootevřené oběžné kolo umožňuje průchod větších částic 
čerpadlem.

Díky automatickému plnění bezmazného vakuového 
membránového čerpadla lze zajistit plynulé odvodňování i při 
značném objemu vzduchu (srkání).

MOTOR
Výkonný motor Kubota s velkokapacitním chladičem zajišťuje 
nepřetržitý chod i při vysokých okolních teplotách.

VYSOKÁ PRODUKTIVITA NÍZKÉ PROVOZNÍ 
NÁKLADY

DOSTUPNOST A VYSOKÁ 
VŠESTRANNOST



VŠESTRANNOST PRO RYCHLÉ 
ODVEDENÍ PRÁCE

Široký rozsah provozních otáček umožňuje využití 
stejného čerpadla PAS pro různá pracoviště bez ztráty 
účinnosti. S čerpadly PAS snížíte investice do vašeho 
strojového parku.

Čerpadla PAS mohou mít různé konfigurace, doplňkové 
vybavení a příslušenství, díky čemuž si finální produkt 
můžete co nejlépe přizpůsobit vašim potřebám.

VYHRAZENÝ PROSTOR PRO 
ŘÍDICÍ JEDNOTKU
Čerpadla PAS lze bezpečně 
obsluhovat i během čerpání 
díky vyhrazenému prostoru pro 
řídící jednotku. Další výhodou 
je minimalizace dopadu vibrací 
a působení teplot na citlivější 
prvky řídicího systému. Řídíc 
jednotka splňuje ochranu 
mechanického krytí IP54. Ochrana dvířek před prachem a vodou 
chrání před poškozením součástí řídicího systému.

RÁM ZABRAŇUJÍCÍ ÚNIKU PROVOZNÍCH KAPALIN
Rám má vlastní záchytnou kapacitu pro 110 % oleje, chladicí 
kapaliny a paliva. Externí vypouštěcí body jsou rozmístěny 
strategicky pro snadné a účinné vypouštění vnitřních kapalin 
s omezením rizika rozlití do prostředí.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA
Jednoduchá a uživatelsky přívětivá digitální řídicí jednotka 
Qc1011 umožňuje bezpečný, přesný a účinný provoz. 
O automatický provoz se starají plovákové spínače s možností 
připojení na přípojky Harting.

ODNÍMATELNÉ PANELY A VELKÁ PŘÍSTUPOVÁ DVÍŘKA
Dobrý servisní přístup k motoru i vlastnímu čerpadlu usnadní 
a zjednoduší preventivní údržby a případné opravy.

KAPOTA VYROBENÁ ZE ZINCORU
Kapoty čerpadel PAS jsou navrženy pro optimální odhlučnění 
a chlazení. Pozinkovaná ocel s práškovým lakem zajišťuje 
spolehlivou odolnost vůči korozi. Tak je zajištěna dlouhá 
životnost kapoty, její dobrý stav a tak také vyšší hodnota při 
případném pozdějším prodeji.

NÍZKÁ SPOTŘEBA
Čerpadla PAS disponují palivovou nádrží na ližinách, která 
umožňuje několikadenní nepřetržitý provoz čerpadla bez nutnosti 
doplňování paliva. 

ROBUSTNÍ RÁM
Široký rám kombinuje pevnost s účinností, což jsou klíčové 
vlastnosti pro provoz v náročných podmínkách. Otvory pro 
vysokozdvižný vozík a zvedací oka šetří čas a usnadňují efektivní 
přepravu. Integrované nárazníky chrání čerpadlo před možnými 
mechanickými nárazy.

ODOLNÁ KONSTRUKCE 
PRO ÚČINNÝ PROVOZ

BEZPEČNÉ 
A EKOLOGICKÉ

SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ 
A ÚDRŽBA
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www.atlascopco.cz

Technické údaje
Model PAS4-KDS3A PAS6-KDS3A PAS8-KDS3A

Provozní průtok m3/h 50–240 80–500 100–540

l/min 833–4000 1333–8333 1667–9000

gal/min 220–1057 350–2200 440–2378

Max. výtlak m 33 37 35

Zpracování pevných částic mm Ø / in Ø 45/1,77 76/3 76/3

Bod nejvyšší účinnosti 182 m3/h při 24 m 342 m3/h při 22 m 430 m3/h při 22 m

Účinnost čerpadla % 75 80 69

Palivová nezávislost* – standardní vysoká palivová nádrž na ližinách h 55 38 49

Palivová nezávislost* – doplňková ekologická palivová nádrž na ližinách h 19 14 21

Technické údaje motoru

Model Kubota V2403-M-DI Kubota V2607-DI-T Kubota V3307-DI-T

Max. trvalý výkon kW 25,7 30,5 46,9

Max. otáčky ot./min 2200 2000 2200

Splnění požadavků EU na emise výfukových plynů STAGE IIIA STAGE IIIA STAGE IIIA Flex

Data čerpadla

Řada Endurance Typ P4-220G Typ P6-250G Typ P8-280G

Provedení oběžného kola Polootevřené Polootevřené Polootevřené

Provozní otáčky ot./min 1200–2200 1200–2000 1200–2200

Systém plnění Bezmazné vakuové membránové čerpadlo odolné vůči vodě

Zpracování vzduchu m3/h 50

Mechanické těsnění Karbid křemíku na karbid křemíku s nitrilovými elastomery +  
záložní hřídelové těsnění v olejové vaně

Řídicí systém

Řídicí modul Řídicí jednotka Qc1011 s funkcí manuálního či automatického spouštění***

Krytí IP IP65 (ochrana před prachem a proudem vody)

Regulace otáček Manuální regulace otáček motoru s odolností vůči vibracím s jemným nastavením

Rozměry a hmotnost

Standardní sání | vypouštění DN100 (4") DN150 (6") DN200 (8")

Standardní vysoká palivová nádrž na ližinách m 2,10 × 0,95 × 1,37 2,10 × 0,95 × 1,37 2,85 × 1,1 × 1,62

Doplňková ekologická palivová nádrž na ližinách m 2,10 × 0,95 × 1,17 2,10 × 0,95 × 1,17 2,85 × 1,1 × 1,5

Volitelná montáž na podvozek** m 3,90 × 1,51 × 1,74 3,90 × 1,51 × 1,74 5,02 × 1,67 × 2,13

Hmotnost (suchá) kg 1066 1135 1770

Max. hladina akustického výkonu (LWA) (a) podle normy 2000/14/EC/OND dB(A) 93 93 bude upřesněno

Max. hladina akustického tlaku (LPA) při plném zatížení v 7 metrech dB(A) 67 67 bude upřesněno
* Při maximálních otáčkách – ** Volitelný podvozek dostupný pouze s ekologickou palivovou nádrží na ližinách – *** Automatický provoz pomocí plovákových spínačů

(a) Referenční podmínky testu: 
ISO 3744: 2010 – akustika – určení hladin akustického výkonu a hladin akustické energie pomocí akustického tlaku 
ISO 4871: 1996 – akustika – deklarace a ověření hodnot emisí hluku strojního zařízení a vybavení 
Měřeno na jednotce v chodu při maximálních otáčkách

DOPLŇKY
• Podvozek s nastavitelnou tažnou tyčí 

a světly pro silniční provoz 
• Ekologický rám s ližinami (< 24 h 

autonomie)
• Přípojka pro externí palivovou nádrž 
• Rychlospojky pro připojení externí 

palivové nádrže
• Tažné oko (DIN, AC, NATO, koule)
• Lapač jisker
• Doplňkový palivový filtr
• První plnění syntetickým olejem
• Barva na přání (RAL)
• Výkonový test s certifikátem
• Doplňkový návod k obsluze
• Doplňkový seznam náhradních dílů

PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Sací a vypouštěcí hadice
• Sací koše
• Vypouštěcí spojky

ATLAS COPCO – ŘADA PAS MOBILNÍCH DIESELOVÝCH ČERPADEL SE SUCHÝM PLNĚNÍM 

Průtok (m3/h při max. otáčkách)
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