
12/254 Platform | Productaanbod



Nabehandelingssysteem

Compressor 9/274 9/304 12/254 17/244 21/224

Compressor
Vrije luchttoevoer - m³/min (cfm) 27/950 29,9/1060 25/883 23,3/825 21,5/750
Nominale werkdruk - bar (psig) 8,6/125 8,6/125 12/175 17,2/250 21/300
Motor
Merk/model Cummins QSL9 Cummins QSL9 Cummins QSL9 Cummins QSL9 Cummins QSL9
Uitstootniveau Stage IV Stage IV Stage IV Stage IV Stage IV
Aantal cilinders 6 6 6 6 6
Toerental volledig belast - tpm 1800 1800 1800 1800 1800
Vermogen - kW (pk) 226/303 247/331 247/331 247/331 247/331
Koeling Water Water Water Water Water
Capaciteit brandstoftank - liter 485 485 485 485 485
Capaciteit DEF-/AdBlue-tank - liter 31 31 31 31 31
Geluidsniveaugegevens
Voldoet volledig aan geluidsemissierichtlijn 
2000/14/EG (2006) -LWA

100 100 100 100 100

Afmetingen (met onderstel)
Lengte trekstang omhoog/omlaag - mm 4408/5841 4408 / 5841 4408 / 5841 4408 / 5841 4408 / 5841
Totale breedte - mm 2120 2120 2120 2120 2120
Hoogte - mm 2497 2497 2497 2497 2497
(Netto)gewicht - kg 4810 4810 4810 5010 5010
(Bedrijfs)gewicht - kg 5210 5210 5210 5410 5410
Afmetingen (op transportsteun)
Totale lengte (mm) 4408 4408 4408 4408 4408
Totale breedte - mm 2120 2120 2120 2120 2120
Hoogte - mm 2504 2504 2504 2504 2504
(Netto)gewicht - kg 4710 4710 4710 4910 4910
(Bedrijfs)gewicht - kg 5110 5110 5110 5310 5310
Luchtuitlaat - BSPT

1 x 2-inch 1 x 2-inch 1 x 2-inch 1 X 2-inch 1 x 2-inch
2 x 1¼-inch 2 x 1¼-inch 2 x 1¼-inch 2 x 1¼-inch 2 x 1¼-inch

Cummins Industrial EU Stage IV dieselmotoren zijn voorzien van ingebouwde nabehandelingssystemen ontwikkeld voor EU Stage IV-
certificering. Het nabehandelingssysteem is een filterloos doorstroomsysteem dat geen onderhoud vereist.

De nabehandelingsarchitectuur voor QSL9 T4F is gebaseerd op drie belangrijke subsystemen:
1. Dieseloxidatiekatalysator (DOC)
2. Selectief katalyseren (SCR)
3. Doseersysteem dieseluitlaatvloeistof (DEF)
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Al de juiste functies 

Luchtcompressoren van Doosan Infracore Portable Power zijn niet ontworpen, 
bedoeld of goedgekeurd voor lucht voor beademing. De gecomprimeerde lucht 
mag in geen geval worden gebruikt voor beademingsdoeleinden.

Modulair ontwerp en flexibiliteit
Dankzij het modulaire ontwerp kan extra apparatuur 
eenvoudig worden toegevoegd. Door de grote 
keuze aan beschikbare opties kunnen de machines 
aangepast worden aan de specifieke toepassing, zoals 
de montage van een nakoeler met waterafscheider 
of een persoonlijk kleurontwerp in de huisstijl van de 
klant. 

Eenvoudig toegang
Toegang tot alle 
onderhoudsgebieden, 
nieuw full-colour 
digital interactief 
bedieningspaneel 
en luchtfilters maakt 
onderhoud eenvoudig.

Standaardkenmerken
• Heftruckvorkopeningen met verwijderbare kappen 
• Afgeschermde basis en centrale afvoeren

Overige standaardkenmerken:
Meerdere luchtuitlaten en vastsjorpunten.

Eenvoudig onderhoud
Achterkap met grote opening biedt, samen met het 
verwijderbare paneel, toegang tot de radiator via 
beide zijden voor reiniging

Onderstel
De machine wordt standaard geleverd op een wagon-onderstel. Afhankelijk van de 
eisen van de klant zijn ook opties beschikbaar als "snel sleepwagononderstel met 
rem" zodat de machine gesleept kan worden op de openbare weg en een chassis 
zonder wielen (vast onderstel).
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Met Doosan Portable Power koopt u niet alleen een machine. U investeert in de kracht en expertise van Doosan Portable Power en haar mensen. 
Van ingenieurs en fabriekstechnici tot vertegenwoordigers en uw dealer: wij ondersteunen uw aankoop. Wij zetten ons volledig in bij elke klus, 
dag in dag uit, om u te helpen de maximale waarde te realiseren. Overal waar u een Doosan Portable Power-machine ziet, weet u dat het gehele 
Doosan Portable Power-team erachter staat.

Zolang u de eigenaar bent van een Doosan Portable Power-machine zorgt ons toonaangevende ondersteuningssysteem ervoor dat u uw werk 
kunt blijven doen.
Doosan Portable Power zet zich in om elk product gedurende de volledige levensduur te ondersteunen. We zetten ons in om u een onschatbare 
bron van productinformatie, financiële service, trainingen, technische servicebulletins, service, onderdelen en meer te bieden...

Meer dan generatoren

De stap naar mobiele luchtcompressoren van Doosan begint hier

Gemoedsrust

Alle Doosan-compressorproducten worden geleverd 
met een garantie van 1 jaar of 2000 werkuur. Het 
compressieblok heeft een standaard garantie van 
2 jaar of 4000 werkuur. Op voorwaarde dat alleen 
originele onderdelen, vloeistoffen en filters gebruikt 
worden en dat het onderhoud aan de machine op de 
juiste intervallen door een geautoriseerde Doosan 
Portable Power-distributeur wordt uitgevoerd, kan de 
garantie op het compressieblok worden verlengd tot 
5 jaar of 10000 werkuur. Deze garantieoptie vergroot 
de doorverkoopwaarde omdat de garantie door de 
volgende eigenaar kan worden overgenomen. Een 
aantal motoren kan ook worden opgenomen in de 
dekking van 5 jaar.

Vervangingsmarktoplossingen
• Dealervoorraadprogramma voor veelgebruikte 

onderdelen 
• Zeer snelle levering van andere onderdelen
• Ondersteuning voor u en uw dealer met 

probleemoplossende expertise bij moeilijke 
onderhoudsproblemen

Financiële oplossingen
Financierings- en leasemogelijkheden die zijn 
afgestemd op uw zakelijke behoeften. Dankzij ons 
gestroomlijnde proces van het aanvragen van een 
lening tot het goedkeuren van krediet kunnen uw 
bedrijfsplannen snel realiteit worden.


