Kompresor przewoźny CHICAGO
PNEUMATIC CPS 2.0
Kod produktu: CPS2.0

41 949,15 zł brutto

Kompresor przewoźny CHICAGO PNEUMATIC 2.0
- ciśnienie: 7 bar
- wydajność: 33 l/s
- wydajność: 2 m3/min
- ciśnienie akustyczne: 70 db(A)
- moc akustyczna;
98 db(A)
- max. temperatura otoczenia: 50 stop. C
- min. temperatura
rozruchowa: -10 stop. C
- min. temperatura rozruchowa (z Cold Start): -20
stop. C
SILNIK:
- producent silnika: Kubota - model silnika: D 722 - ilość cylindrów: 3 szt. moc silnika: 14.9 kW
- prędkość oborotwa MAX (robocza): 3,400 obr/min
prędkość oborotwa MIN (robocza): 2,000 obr/min - olej silnikowy: 3,7 l - olej
sprężarkowy: 5.5 l - zbiornik paliwa: 27 l
WYMIARY BOX: - długość: 1550 mm
880 mm - masa boxu: 440 kg

- szerokość: 1050 mm

- wysokość:

WYMIARY NA PODWOZIU:
- długość: 2000 mm - szerokość: 1225 mm - wysokość: 1290 mm - masa z
podwoziem: 500 kg - wyposażenie podwozia: obudowa z tworzywa RED ROCK,
podwozie jednoosiowe, dyszel sztywny, zaczep kulowy, nóżka podporowa,
instalacja drogowa, homologacja drogowa
Kompresory z serii Red Rock są
najnowszą i najbardziej wytrzymałą gamą sprężarek w ofercie produktów
Chicago Pneumatic. Posiada wiele zalet i nie można jej odmówić mobilności,
mocy i wytrzymałości. Jesli chodzi o kwestie mobilności to wszystkie modele tej
serii mają możliwość holowania przez samochody osobowe, bez potrzeby
posiadania dodatkowych uprawnień kierowcy. Nie m tutaj też problemy z
zasilaniem mlotów bo można ich zasilić aż 2. Na Państwa życzenie możliwość
otrzymania generatora w pakiecie.
Bardzo wytrzymała obudowa serii Red

Rock, którą wykonano z niezwykle wytrzymałego polietylenu skutecznie
zabezpieczającego elementy robocze kompresora zapewnia nie tylko świetny
wygląd sprężarki ale i doskonała pracę.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE (dostępne przy zamówieniu ze
sprężarką): Dyszel łamany bez hamulców 0000 0113 74: 1 200,00 zł Dyszel
łamany z hamulcami 0000 0117 25: 2 700,00 zł Dyszel łamany bez hamulców
0000 0113 93: Dyszel łamany z hamulcami 0000 0113 94: Kółko
podporowe dyszla 0000 0113 81: 850,00 zł Kółko podporowe dyszla 0000 0113
97: Smarownica (wewnętrzna) 0000 0117 26: 1 500,00 zł
Smarownica
(wewnętrzna) 0000 0117 17: - Chłodnica powietrza z separatorem 0000 0117
03: - Toolbox CPS 0000 0117 01: - Chłodnica powietrza z separatorem 0000
0107 17: Adapter dla sygnalizacji 24V 0000 0107 15: Gwarancja +12
miesięcy (limit 2000 mtg): internal 3%
Zadzwoń by negocjować cenę !!!
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