
Produkter som yter mye.
Laget for deg!

En komplett serie med 
skruekompressorer



Gå!
Stabile og pålitelige kompressorer fra Chicago Pneumatic 
er tilgjengelige over hele verden, gjennom et sertifisert 
distribusjonsnettverk.

Ferdig
Pålitelighet, enkelt vedlikehold og fleksibilitet er de viktigste 
karaktertrekkene til Chicago Pneumatics kompressorer. 
Serien kan vise til robust tysk utforming og kraftige motorer 
fra velkjente og velrenommerte produsenter, under lyd- og 
værsikrede deksler. De er enkle å flytte og derfor godt egnet 
til bruk på byggeplasser. Med det lettfattelige kontrollpanelet er 
Chicago Pneumatics kompressorer også enkle å bruke.

Klar
Chicago Pneumatics kompressorer finnes som regel på lager.
Du bestiller i dag, og vi sender enheten med det samme. Den 
er tilgjengelig i utgaver for plant eller ulendt terreng, og leveres 
klar til bruk. Vi tilbyr en full 7 bar-serie pluss en 12 bar-variant 
for bruk med høyt trykk. I tillegg er en enhet med innebygd 
generator tilgjengelig, når du trenger elektrisk strøm og 
trykkluft samtidig.



Service 
Gjennom distribusjonsnettverket vårt tilbyr vi global etter-
markedsstøtte og service.

Vedlikeholdssettene inneholder alle delene du trenger til 
planlagt vedlikehold. Dette sikrer maksimal driftstid.

Delene, som er enkle å bytte, kommer i enkle vedlikehold-
ssett for å sikre hurtig service på kompressoren din.

Alle deler og sett finnes på lager. Å få de rette delene i en 
komplett settpakke gjør at du sparer tid.

Originaldeler
Originale kvalitetsdeler fra Chicago Pneumatic – levert 
gjennom vårt sertifiserte distribusjonsnettverk – sikrer en 
lang levetid for kompressoren din og eliminerer faren for at 
den bryter sammen. Alt for å gi deg ro i sjelen.

Originale reservedeler finnes på lager, noe som gjør det 
mulig med rask bestilling, og du sparer tid og bekymringer.

En serie originale smøremidler (kompressorolje, motorolje 
og kjølevæske) finnes også på lager.

Tilleggsutstyr
Chicago Pneumatics kompressors har det følgende 
tilleggsutsstyret tilgjengelig. Dette tilleggsutstyret monteres 
på fabrikken: slepeøyer, smøreapparat, verktøykasse, 
slangespole med lett slange og smelteplugg.

En etterkjøler er også tilgjengelig til kompressorene fra 
CPS 130 og oppover. Den leveres separat som et salgssett.



www.cp.com
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Din forhandler:

    Tekniske data

* Generatoren med energisparing vil redusere motorhastigheten til et minimum når generatoren for en forutbestemt tid ikke er i bruk.
Kan endres uten forvarsel.

Kompressor Enheter CPS 2.0
CPS 70

CPS 2.5
CPS 90

CPS 3.0
CPS 110

CPS 3.5
CPS 130

CPS 4.0G
CPS 130G

CPS 4.5
CPS 150

CPS 5.5
CPS 185

CPS 7.5
CPS 275

CPS 11.0
CPS 375

CPS 11-12
CPS 375-12

Luftstrøm i henhold til ISO 
1217 ved arbeidstrykk m3/min 2,0 2,5 3,0 3,7 3,5 4,3 5,3 7,6 11,1 10,4 

Arbeidstrykk bar(e) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12

maks./min. arbeidsturtall o/min 2400-3600 2400-3000 1850-2750 1850-2400 1850-2750 1850-2300 1850-2750 1800-2400 1700-2300 1550-2200

Lydeffektnivå i henhold
til 2000/14EC dB(A) < 98 < 98 < 98 < 98 < 98 < 98 < 98 < 99 < 99 < 99

Kapasitet i drivstofftanken l 32 32 40 80 80 80 80 117 175 175

Luftuttaksventiler – 
antall x størrelse 2 x 3/4” 2 x 3/4” 2 x 3/4” 2 x 3/4” 2 x 3/4” 2 x 3/4” 3 x 3/4” 3 x 3/4”

+ 1 x 11/2”
3 x 3/4”

+ 1 x 11/2”
3 x 3/4”

+ 1 x 11/2”

Lengde med taueanordning 
(min.) mm 2729 

(2953)
2729 

(2953)
3691 

(3863)
3586 

(3758)
3586 

(3758)
3586 

(3758)
3586 

(3758)
4245

(4365)
4380 

(4546)
4380 

(4546)

Bredde mm 1280 1280 1310 1400 1400 1400 1400 1680 1770 1770

Høyde mm 1205 1205 1282 12 80 1280 1280 1280 1465 1780 1780

Vekt under drift
(m/full drivstofftank) kg 552 556 730 918 1025 960 960 1475 1850 1850

Motor

Produsent KUBOTA KUBOTA DEUTZ DEUTZ DEUTZ DEUTZ DEUTZ DEUTZ DEUTZ DEUTZ

Motortype D905 D1105 D2011L02 D2011L03 D2011L03 D2011L03 D2011L03 BF4M2011 TCD2012L04 TCD2013L04

Effekt ved nominelt turtall kW 18,5 19,4 23,3 32,5 36,0 31,5 36,0 58 83,0 104,0

Generator

Elektrisk strøm kVA - - - - 12,5 
Automatisk* - - - -

Kontakter - - - - 1 x 230V 
 2 x 400V/50Hz - - - -

Over hundre års erfaring
Siden 1901 har navnet Chicago Pneumatic stått for kvalitetsverktøy og 
-utstyr laget for et stort utvalg av bruksområder. Chicago Pneumatic 
har i dag global utbredelse, og de har lokale kundesentre rundt 
omkring i verden. Chicago Pneumatics verktøy og luftkompressorer er 
skreddersydde for å dekke behovene til industrien, kjøretøyverksteder og 
byggebransjen.
Hver dag utvikler og produserer vi nye produkter som er ment å dekke dine 
behov, ikke bare i dag, men i morgen også.

Hvis du vil vite mer om vårt omfattende utvalg av verktøy, hydrauliske 
tilbehør, industrielle og transportable kompressorer, ekstrautstyr og 
verkstedverktøy kan du besøke www.cp.com.


