
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATLAS KOMPAKT GmbH  
Stedinger Strasse 324,27751 Delmenhorst, Germany  
Tel.: +49 (0) 4221 491330; Fax: +49 (0) 4221 491331 
E-mail: info@atlas-kompakt.com  
www.atlas-kompakt.com 

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i książką serwisową. 
Informacje tu podane są co pewien czas aktualizowane, ponadto firma 
ATLAS KOMPAKT może w dowolnym czasie, bez powiadomienia dokonać 
zmian w produktach i usługach opisanych w niniejszej instrukcji. Wszelkie 
prawa do niniejszej instrukcji są zastrzeżone na rzecz ATLAS KOMPAKT. 
Tylko do użytku wewnętrznego ATLAS KOMPAKT. 
AC EN 2017-08 

 

 

AC 20B 
MINIKOPARKA AC 20B 

 
 

Moc silnika netto: 13,3 kW 

Waga maszyny: 1940/1840 kg 

Atlas Kompakt w Polsce
DTA-TECHNIK Sp. z o.o.
63-200 Jarocin-Bachorzew, ul. Graniczna 2

Maria Szynaka-Tomaszewska
tel: +48 506 214 012

www.dta-technik.pl
m.tomaszewka@dta-technik.pl



 
Konfiguracja Wyposażenie 

standardowe 
Wyposażenie 
dodatkowe 

Kabina ●  

Zadaszenie  ● 

Przewody łuparki ●  

Rury dodatkowe  ● 

Rury hydrauliczne z szybkozłączem  ● 

 

 

Rozsuwane podwozie 
Prosta pojedyncza dźwignia steruje szerokością 
podwozia od 990 mm do 1360 mm, poprawiając 
stabilność pracy.  

 

Doskonała wydajność 

Silnik Yanmar 
Dzięki niskiemu poziomowi hałasu i wibracji jest popularny 
wśród urządzeń kompaktowych, a główne elementy składowe 
są łatwe w konserwacji. 

 

 

Sterowanie pilotem 
Sterowanie pilotem zapewnia precyzyjne i prawidłowe 
działanie 

Automatyczna zmiana biegów podczas jazdy 
Automatyczna zmiana biegów przy wysokiej i niskiej prędkości; w 
przypadku przeszkód podczas jazdy z dużą prędkością , zmiana na 
niski bieg z wysokimi obrotami; 

 
 

Łatwy do transportu 



Wygodna kabina 
 

 
 
Komfortowe środowisko pracy 
Większa przestrzeń i rozległy widok dzięki powiększonej przedniej szybie i szyberdachowi; 
ponadto wysokiej jakości ruchomy amortyzowany fotel, radio, uchwyt na kubek i lampka do 
czytania zapewniają komfort jazdy;  

 
 

 

Bezpieczna jazda 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa kierowcy 
rama kabiny posiada certyfikat 
bezpieczeństwa Fops (konstrukcja 
chroniąca operatora przed spadającymi 
przedmiotami) / Tops (konstrukcja 
chroniąca przy przewróceniu się maszyny), 
standardowa ochrona przedniej szyby, 
chowany pas bezpieczeństwa i młotek 
bezpieczeństwa; 

 

 

Łatwe w obsłudze narzędzie monitorowania 

■ Lista wyświetlanych elementów  
- Temperatura 

płynu 
chłodniczego 

- Poziom paliwa 

- Godziny pracy 

- Czas 

- Tryb jazdy 

- Światło 
operacyjne 

- Różne lampki 
ostrzegawcze 
silnika 

- Ostrzeżenie o 
przegrzaniu 

- Ostrzeżenie o 
niskim ciśnieniu 
oleju  

- Wskaźnik 
ładowania 

- Wskaźnik 
światła 
roboczego 

 



Łatwa obsługa 
Pokrywa może być otworzona szeroko, co ułatwia codzienną kontrolę i wymianę filtrów. Lewy 
dolny otwór serwisowy ułatwia konserwację zaworu wielodrożnego bez zdejmowania kabiny; 
zewnętrzny wlew paliwa ułatwia tankowanie.  

 
A Filtr powietrza  
B Filtr pilota  
C Zbiornik wyrównawczy   

D Interfejs do pomiaru ciśnienia  
E Główny filtr paliwa  
F Elektryczna pompa ssąca oleju  

G Drobny filtr paliwa  
H Filtr oleju  
I Filtr oleju  

 



Światło robocze LED 
Osłona przewodu rurowego 

Lampka ostrzegawcza LED 

Narzędzia 

Smarowniczki 

Składany lemiesz spychowy 

Odlewane połączenie obrotowe 

Rury dodatkowe (standardowe) 

Hydrauliczne rury z 

szybkozłączem (opcjonalnie) 



Sprzęt 
Wyposażenie standardowe i opcjonalne różni się w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej 
informacji, prosimy o kontakt. 
 

Silnik   Kabina  

Filtr oleju ● Radio AM/FM ● 

Filtr paliwa ● Uchwyt na kubek ● 

Separator oleju i wody ● Fotel z zawieszeniem ● 

Filtr powietrza ● Układ ogrzewania ● 

Chłodnica 
● Układ neutralnego rozruchu 

silnika 
● 

Alternator ● Chowany pas bezpieczeństwa ● 

Zbiornik wyrównawczy ● Kabina FOPS/ TOPS ● 

Elektroniczna pompa paliwa ● Dach FOPS/ TOPS ○ 

Tłumik 
● Spryskiwacz i wycieraczka szyby 

przedniej 
● 

Układ hydrauliczny  Lusterko wsteczne lewe/ prawe ● 

Hydrauliczny drążek sterujący 
pilota 

● 
Zapalniczka ● 

Układ hamulcowy postojowy 
obrotowy 

● 
Zabezpieczenie przedniej szyby ○ 

Układ hamulcowy postojowy 
ruchomy 

● 
Przednie urządzenia robocze  

Dwuprędkościowy układ jezdny ● Łyżka 260 mm ○ 

Automatyczny system zmiany 
biegów 

● 
Łyżka 380 mm ● 

Światło  Łyżka 600 mm ○ 

Światło wysięgnika ● Łyżka 1000 mm ○ 

Światło nadbudówki ● Przewody rurowe łuparki ● 

Przednie światło kabiny ● Przewody rurowe dodatkowe ○ 

Światło ostrzegawcze 
● Hydrauliczne rury z 

szybkozłączem 
○ 

Części do podstawy    

Gąsienica 230 mm ●   

Szyna stalowa 230 mm ○   
 

● Wyposażenie standardowe  ○ Wyposażenie dodatkowe 

 
Parametry techniczne AC 20B 

Rodzaj kabiny kabina/ dach 

Pojemność łyżki, standardowa  m3  0,04 

Waga łyżki mm 380 

Waga maszyny kg 1940/1840 

Wymiary 

Długość całkowita mm 3820 

Wysokość całkowita mm 2370 

Szerokość całkowita mm 990 

Prześwit pod pojazdem mm 482 

Silnik 

Marka Yanmar 

Model 3TNV76-SSU 

Pojemność skokowa L 1,116 

Wyjście 
kW/ obr. 
na min. 

13,3/2200 

Zakresy 
robocze 

Maks. wysokość cięcia mm 3770 

Maks. wysokość 
ładowania 

mm 2720 

Maks. głębokość kopania mm 2380 

Maksymalny wysięg przy 
kopaniu 

mm 4040 

Kąt wychylenia 
wysięgnika (w lewo/w prawo)  

° 75/50 

Promień obrotu przedni mm 1565 

Promień obrotu tylny mm 1120 

Maksymalna siła kopania 
(ramię)  

kN 9,83 

Maksymalna siła kopania 
(łyżka)  

kN 22,7 

Rozstaw kół 

Rodzaj 
 Gąsienica 

gumowa 

Szerokość gumowej 
nakładki 

mm 230 

Podwozie 

Długość gąsienicy mm 1555 

Odległość do środka 
rolek 

mm 1210 

Odległość do środka 
gąsienicy 

mm 760/1130 

Prędkość jazdy (wysoka/ 

niska)  
km/h 3,5/2 

Zdolność pokonywania 
wzniesień 

st. 30 

Prędkość obrotu obr./min. 10 

Nacisk na podłoże kpa 30 

Rozmiar 
spychacza 

Szerokość mm 990/1360 

Wysokość  mm 267 

Udźwig (wysokość/ głębokość)  mm 295/360 

Pompy 
hydrauliczne 

Rodzaj 

 Dwustopniowa 
pompa 

nurnikowa, 
pompa zębata 

Prędkość przepływu L/min 2*21+15 

Ciśnienie hydrauliczne MPa 2*22,5+18 

Silnik obrotu  Silnik tłokowy 

Silnik jazdy 
 Dwubiegowy 

silnik tłokowy 

Pojemność zbiornika paliwa L 23 

Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego L 35 
 

 



Ładowność: 

Wysokość 
punktu 

podnoszeni
a 
 

Promień punktu 
podnoszenia 

(MAKS.) 

Promień punktu 
podnoszenia 

(3,0m) 

Promień punktu 
podnoszenia (2,0 

m) 

Z 
przod
u (kg) 

Z 
boku 
(kg) 

Z 
przod
u (kg) 

Z 
boku 
(kg) 

Z 
przod
u (kg) 

Z 
boku 
(kg) 

2,0m 260,0* 
180,

0 
250,0* 

210,
0 

- - 

1,50m 280,0* 
150,

0 
310,0* 

200,
0 

470,0* 
380,

0 

0m 300,0* 
160,

0 
360,0* 

190,
0 

670,0* 
350,

0 

-1,0m 330,0* 
200,

0 
- - 620,0* 

340,
0 

  
 
Uwagi:  
1. Obciążenie z * jest ograniczone przez wydajność hydrauliczną i oparte na ISO 10567.Obciążenia znamionowe nie przekraczają 

87% wydajności hydraulicznej. 
2. Obciążenie bez * jest ograniczone przez obciążenie wywracające i oparte na ISO 10567.Obciążenia znamionowe nie 

przekraczają 75% obciążenia wywracającego. 
3. W tabeli nie uwzględniono łyżki koparki, haka, zawiesi i innych części do podnoszenia.  

Promień punktu podnoszenia Oś obrotu 

Punkt podnoszenia 

Wysokość punktu podnoszenia 


