
COMPACTO, RESISTENTE E FÁCIL DE USAR
CPS 5.0 Red Rock – Compressor Portátil

Com base em mais de 120 anos de experiência, a Chicago Pneumatic apresenta ao mercado seu projeto mais resistente já 
realizado.

Quando se trata de compressores de ar, nós sabemos exatamente o que você procura:

 Portabilidade: o CPS 5.0 é compacto e leve;
 Desempenho: Trabalho em ambientes de -10 até 50°C, com baixo nível de ruído, 175 pcm / 7bar emitindo 70 dB(A) LpA;
 Resistente: A carenagem é feita em polietileno extra resistente, protege todos os componentes internos do compressor 

garantindo sua funcionalidade, ao máximo, dia após dia!

Vazão (FAD) garantida em conformidade com a ISO 1217 ed. 3, anexo D de 1996
Potência sonora (LwA) 98 dB(A)

Dados Técnicos Características padrão:

 Peso abaixo de 750 kg;
 Carenagem em polietileno de alta resistência;
 Fácil manutenção, todas as peças são de fácil acesso e 

desmontagem;
 Chassi "spilage free frame" - bandeja de contenção de 

vazamentos.

OPCIONAIS DISPONÍVEIS:

 Montado sobre skid.

Foto meramente ilustrativa

Chicago Pneumatic Power Technique

Telefone: (11) 2755 6850

e-mail: vendas.cr@cp.com

Modelo CPS 5.0

Vazão (FAD) [ pcm ] 175

Pressão nominal [ barg ] 7

Pressão sonora (LpA) a 7m [ dB(A) ] 70

Máxima temperatura ambiente [ °C ] 50

Mínima temperatura ambiente [ °C ] -10

Motor 

Motor Diesel Kubota V 1505 T

Número de cilindros 4

Potência na velocidade nominal [ kW ] 33

Máximo rpm em carga [ rpm ] 3000

Rotação em alívio [ rpm ] 1850

Capacidade

Volume de óleo do motor [ L ] 5,5

Volume de óleo do compressor [ L ] 7,7

Volume do tanque de combustível [ L ] 60

Dimensões - Versão Skid

Comprimento [ mm ] 1950

Largura [ mm ] 1180

Altura [ mm ] 1120

Peso [ kg ] 650

Dimensões - Versão sobre rodas

Comprimento [ mm ] 2300

Largura [ mm ] 1350

Altura [ mm ] 1430

Peso [ kg ] <750



Desde 1901, o nome Chicago Pneumatic representa confiabilidade e atenção às necessidades dos clientes, com 
construção, manutenção e ferramentas de produção e compressores projetados para aplicações industriais específicas. 
Hoje, a Chicago Pneumatic tem um alcance global, com distribuidores locais em todo o mundo.
Nosso pessoal começa todos os dias com a paixão de pesquisar, desenvolver, fabricar e entregar novos produtos que 
atendam às suas necessidades não apenas hoje, mas também no futuro. Para saber mais, visite www.cp.com.

Para maiores informações, por favor, contate seu parceiro CP:

Utilize somente peças originais. Qualquer dano ou mau funcionamento causado pela utilização de peças não originais não será coberto
pela garantia do produto.


