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Atlas Copco po raz pierwszy wprowadza sprezarki 
o podwójnym wydatku, zapewniajace jednoczesnie 
azot i sprezone powietrze w nowoczesnym punkcie 

sprzedazy opon 

 
Atlas Copco wprowadza na rynek sprezarki serii GN.  
Sa to sprezarki o podwójnym wydatku przeznaczone dla 
przemyslu motoryzacyjnego dostarczajace w tym samym 
czasie sprezone powietrze i azot. 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

Wykorzystanie azotu do pompowania opon staje sie coraz 
bardziej popularne wsród nowoczesnych punktów branzy 
oponiarskiej i dealerów samochodowych. Zródlem azotu do 
tej pory byly specjalne butle gazowe, które musialy byc 
stale napelniane lub osobne wolnostojace zespoly 
membranowe wymagajace osobnego miejsca i dodatkowych 
instalacji co przyczynialo sie do obnizania wydajnosci. Seria 
sprezarek GN Atlas Copco oferuje klientom nowe 
mozliwosci. “Atlas Copco jest pierwsza firma, która 
wprowadza sprezarki o podwójnym wydatku, 
zapewniajace jednoczesnie azot i sprezone powietrze w 
nowoczesnym punkcie sprzedazy opon”  mówi Radboud 
Blom, Product Manager. 
 
Seria GN sklada sie z osmiu modeli. Maszyny 4 kW,  
7 kW i 18 kW dostepne sa w wersjach z kilkoma poziomami 
wydatku azotu.  
Wartosci przeplywu azotu mieszcza sie w przedziale  
od 0,3 l/s do 9 l/s przy czystosci 95%. 
 

Model kW powietrze 
l/s 

azot 
l/s stanowiska 

GN 4.1 10 bar 4 7,2 0,3 1 
GN 4.2 10 bar 4 6,6 0,6 1 
GN 4.3 10 bar 4 0.0 8,3 sprezarka azotu 
GN 7.1 13 bar 7 7,8 5,1 2-3 
GN 7.2 13 bar 7 4,6 8,5 2-3 
GN 7.3 13 bar 7 0.0 13,4 sprezarka azotu 
GN 18.1 13 bar 18 28,9 9,5 3-4 
GN 18.2 13 bar 18 19,7 19,3 3-4 
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Suche sprezone powietrze lub azot 
Seria sprezarek GN Atlas Copco o podwójnym wydatku 
gwarantuje suche sprezone powietrze do narzedzi 
pneumatycznych. Dzieki osuszeniu powietrza przed jego 
uzyciem mozna ograniczyc nadmierne zuzycie i korozje 
rur, zbiornika oraz samych narzedzi pneumatycznych. 
 
Ale to nie wszystko. Rzecza o podstawowym znaczeniu 
dla nowoczesnych punktów sprzedazy opon lub salonów 
samochodowych jest latwy i staly dostep do azotu. 
Wytwarzanie azotu na miejscu przy wykorzystaniu 
technologii membranowej jest rozwiazaniem bardziej 
niezawodnym niz oczekiwanie na dostawe butli 
gazowych. 

 
Atlas Copco wykorzystuje unikalne membrany o 
najwiekszej wydajnosci. Membrany te sa wbudowane w 
korpusie sprezarki umozliwiajac optymalne nastawienie 
cisnienia i temperatury powietrza jak równiez 
kontrolowanie tych wartosci przy wlocie powietrza do 
membran. W wyniku tego mozliwy jest wiekszy przeplyw 
azotu oraz zminimalizowanie ilosci sprezonego powietrza 
wykorzystywanego do wytworzenia azotu dzieki czemu 
obnizony zostaje koszt energii i bardziej regularne 
zasilanie sprezonym powietrzem narzedzi 
pneumatycznych oraz ustabilizowany i przewidywalny 
przeplyw azotu o stalej czystosci. 
 

 
 
 
Charakterystyka 
Seria sprezarek o podwójnym wydatku GN Atlas Copco 
charakteryzuje sie wbudowanymi membranami, dzieki 
którym mozna zredukowac powierzchnie konieczna do 
montazu systemu oraz wyeliminowac dodatkowe instalacje. 
Najlepsze polaczenie sprezarki i membran umozliwia 
wytworzenie azotu o stalej czystosci i wydatku. 
Zintegrowany zespól podgrzewacza, sprezarki i membran 
zapobiega nadmiernym fluktuacjom temperatury i cisnienia 
powietrza przy wlocie do membran pozwalajac na 
uzyskanie najlepszej wydajnosci. Poza tym sprezarki serii 
GN montowane sa na nowoczesnych platformach 
sprezarkowych obejmujacych sprezarke srubowa, 
zintegrowany osuszacz ziebniczy i podwójny filtr wstepny 
przy wlocie do membran.  
 
Zasada dzialania 
Sprezarka jest maszyna ze zintegrowanym osuszaczem 
ziebniczym zamontowana na zbiorniku. Osuszacz usuwa 
wilgoc redukujac mozliwosc korozji rur i narzedzi 
pneumatycznych. Suche, sprezone powietrze gromadzone 
jest w zbiorniku powietrza z którego zasilane sa narzedzia 
pneumatyczne. Pewna ilosc suchego, sprezonego powietrza 
poprowadzona jest przez filtry wlotowe PD i DD i filtry 
koalescencyjne, które usuwaja czasteczki stale i olej. 
Nastepnie powietrze podgrzewane jest do stalej, 
odpowiedniej temperatury. Suche, czyste i cieple powietrze 
podawane jest do membran. Membrany opuszcza 
wytworzony azot, drugi oprócz sprezonego powietrza 
produkt sprezarki. 
Loze membran sklada sie z tysiecy pustych w srodku 
wlókien z selektywnej membrany na powierzchni 
wewnetrznej. Sprezone powietrze wnika we wlókna z jednej 
strony membrany. Tlen przenika przez powloke membrany 
duzo szybciej i latwiej niz azot. Na calej dlugosci membrany 
usuwane jest coraz wiecej tlenu powodujac relatywny 
wzrost ilosc azotu w sprezonym powietrzu zwiekszajac w 
ten sposób czystosc azotu opuszczajacego membrane. 
Membrany reaguja na zmiany temperatury i cisnienia przy 
wlocie. Staranna konstrukcja i dobór membrany gwarantuja 
odpowiedni przeplyw azotu i jakosc, która spelnia 
konieczne wymagania w sposób ciagly. 

 


