
CPDG Generatoare mobile – 50Hz
Soluţii inteligente pentru energie pe şantier

People.
Passion.
Performance.
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Simple, fiabile 
Putere de bază TRANSPORT UŞOR

Designul compact prezintă un inel de 
ridicare pentru deplasarea generatorului 
pe şantier. Unităţile pot fi stivuite pentru 
economie de spaţiu la transport şi 
depozitare.

Pe şantierele exigente simplitatea 
este cheia muncii eficiente. NOILE 
generatoare mobile CPDG sunt concepute 
pe baza acestui concept. Comenzile şi 
instrumentele de măsurare sunt uşor 
de citit şi utilizat. Componentele uzuale 
pentru service sunt uşor accesibile. Incinta 
durabilă este construită să reziste la 
utilizare frecventă în medii dure de şantier. 
Noua gamă îndeplineşte de asemenea 
cerinţele aplicabile CEE pentru utilizare pe 
pieţele europene.

CADRU PROTEJAT LA VĂRSARE
Deversările sunt preluate de cadru, ceea ce 
permite drenarea curată şi uşoară a tuturor 
fluidelor.

COMENZI ERGONOMICE
Comenzile directe includ un afişaj cu LCD-uri 
cu lumină de fond, un contor orar protejat la 
manipulări, un voltmetru şi un ampermetru. 
Controlerul monitorizează parametri multipli ai 
motorului şi avertizează sau opreşte unitatea 
dacă se detectează o defecţiune.
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ÎNTREŢINERE EFICIENTĂ
Uşile se deschid larg, iar 
partea frontală este detaşabilă 
pentru acces de întreţinere la 
radiator. Modelele CPDG au 
de asemenea un interval de 
service extins de 500 ore pentru 
a economisi timp şi costuri (cu 
excepţia CPDG 9). Un filtru 
suplimentar de combustibil cu 
set separator de apă este inclus 
ca dotare standard.

CONCEPŢIE DURABILĂ
Caroseria galvanizată, vopsită cu pulbere, 
rezistă la coroziune şi asigură durabilitatea 
componentelor. Batiul vopsit cu pulbere şi 
rezervorul de combustibil din plastic rezistă de 
asemenea la coroziune.

ACCES COMOD
Butonul de oprire de urgenţă, punctul de 
umplere cu combustibil, punctul de umplere cu 
lichid de răcire şi intrarea cablului sunt uşor de 
accesat din exteriorul maşinii.

AUTONOMIE DE COMBUSTIBIL 
EXTINSĂ
Rezervorul de combustibil de mare 
capacitate permite timpi îndelungaţi de 
funcţionare între alimentări.

PUTERE STABILĂ
Designul prezintă un motor 
diesel Kubota, un regulator 
automat de tensiune (AVR), şi 
un bobinaj auxiliar în alternator, 
care procesează suprasarcinile 
temporare pentru putere fiabilă 
şi stabilă.

ECHIPAMENT OPŢIONAL
Aceste opţiuni pot fi montate din fabrică 
sau ca seturi pentru instalare ulterioară 
în orice moment al vieţii funcţionale a 
generatorului.

• Încărcător baterie
• Releu de scurgere la pământ sau releu 
IT
• Întrerupător baterie
•  Set vreme rece 
• Încălzitor lichid de răcire
•  Set racordare la rezervor de 

combustibil exterior (supapă 6 căi şi 
cuplă rapidă)

• Pompă manuală de scurgere ulei
•  Remorcă rutieră omologată  

(cu bară de remorcare ajustabilă sau 
fixă cu opţiuni multiple de cuplare)*

•  Remorcă neomologată  
(numai pentru transport pe şantier)*

•  Rezervor de combustibil de capacitate 
mare pentru 48 ore  
(CPDG 9, 14, 20, 30 sau 40)*

•  Rezervor de combustibil de capacitate 
mare 1.000 l (220 gal.)  
(CPDG 9, 14 sau 20)*

• Sanie galvanizată cu fante pentru furci 
elevator*

• Prize de putere*

*Nu este disponibil ca set pentru instalare 
ulterioară.
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Peste 100 ani de experienţă
Numele Chicago Pneumatic reprezintă din 1901 maşini-unelte 
manuale şi echipamente de înaltă performanţă, concepute pentru o 
gamă largă de aplicaţii. Astăzi, Chicago Pneumatic are o acoperire 
globală, cu centre locale de asistenţă pentru clienţi în întreaga 
lume. Uneltele pneumatice şi compresoarele cu aer Chicago 
Pneumatic sunt perfect adaptate la necesităţile pieţelor industriale, 
de service auto şi construcţii. În fiecare zi dezvoltăm şi fabricăm 
produse noi, destinate să întâmpine cerinţele dumneavoastră nu 
numai astăzi, dar şi mâine. 
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Folosiţi numai componente aprobate. Orice deteriorare sau defect funcţional datorate utilizării de componente neaprobate nu este acoperită de garanţie sau  
responsabilitatea privind produsul.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi partenerul CP:

Piese şi accesorii
Aveţi încredere în Chicago Pneumatic pentru toate piesele de calitate şi fluidele de care aveţi nevoie pentru a prelungi viaţa funcţională a 
generatorului dumneavoastră şi a elimina riscul de avarii costisitoare. Alegeţi dintr-o selecţie largă de lubrifianţi, agenţi de răcire şi seturi 
de întreţinere. Aceste seturi vă asigură toate piesele necesare pentru întreţinerea programată într-o singură cutie, astfel încât economisiţi 
timp şi vă scutiţi de griji.

MODEL CPDG 9 CPDG 14 CPDG 20 CPDG 30 CPDG 40

Date electrice

Faze III III III III III

Putere de bază kVA 9,0 13,8 20 29,5 42

Putere de repaus kVA 10,2 16,0 21,5 32,5 46,3

Factor de putere cos Phi 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Tensiune V 400/230 400/230 400/230 400/230 400/230

Autonomie

Autonomie combustibil la sarcină 75% ore 26 17 14 19 14

Autonomie combustibil la sarcină 100% ore 22 15 11 15 10

Capacitate rezervor combustibil l (gal) 55 (12) 55 (12) 55 (12) 105 (23) 105 (23)

Nivel de zgomot

Putere sonoră dBA (LWA) 90 90 91 92 92

Presiune sonoră @7m (23 ft) dBA (LPA) 63 63 64 66 66

Greutăţi şi dimensiuni

Greutate kg (lb) 600 (1.323) 670 (1.477) 720 (1.587) 950 (2.094) 1.020 (2.249)

Dimensiuni (L x W x H) mm (in) 1.750 x 840 x 1.110
(68,9 x 33,1 x 43,7)

2.200 x 940 x 1.265
(86,6 x 37,0 x 49,8)

Motor

Model D1105-E2 D1703M V2403M V3300DI V3800DI-T

Turaţie rpm 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Conformitate emisii motor 97/68/CE DA DA DA DA DA


