Produse de înaltă
performanţă.
Create pentru
dumneavoastră!

CP Red Hawk
Demolator cu motor termic

Demolatorul dumneavoastră cu
motor termic este gata de acţiune!
Demolatorul Red Hawk – un nou membru al
familiei mărcii CP
Numele Chicago Pneumatic este prezent din 1901
cu maşini-unelte manuale de înaltă performanţă.
Demolatorul cu motor termic Red Hawk este cel
mai recent membru al familiei. Această maşină
robustă, cu forţă mare de impact, oferă o combinaţie
valoroasă de portabilitate şi performanţă înaltă.

O iei cu tine şi la treabă!
Demolatorul Red Hawk cântăreşte cu totul 22,5
kg, iar antrenarea cu motor pe benzină elimină
necesitatea unei surse externe de energie, cum

Uşor de transportat în cutia
comodă de lemn.

Spargerea betonului.

ar fi un compresor de aer sau un agregat energetic
hidraulic. Red Hawk este uşor de transportat la şi
de pe şantier în cutia comodă de lemn. Îl puneţi
în autoutilitară sau portbagajul autoturismului şi
mergeţi. Pe şantier puteţi deplasa maşina pe o liză,
disponibilă opţional.

O să vă miraţi cum v-aţi descurcat până acum
fără demolatorul Red Hawk
Nu există limite de utilizare pentru acest demolator
versatil! Cu o energie de impact de 24 J, frecvenţa
loviturilor 2.600 lov/min, şi o gamă largă de unelte de
lucru, face uşor abordabile lucrările cele mai dificile.

Săparea pământului dur şi
îngheţat.

Cu mânerele amortizoare de
vibraţii simţiţi diferenţa.

Demolatorul Red Hawk este de asemenea o
maşină excelentă pentru:
n
n
n
n
n
n

Tăierea asfaltului.

Bătătorirea şi compactarea
solului.

Baterea stâlpilor şi gardurilor
Baterea tijelor şi ţăruşilor
Baterea ţăruşilor pentru cort
Extragerea probelor de sol
Terasamente/burarea balastului
Baterea profilelor şi ţevilor

Demolatorul cu motor termic Red Hawk este un
echipament valoros pentru multe sectoare, printre
care: Firme de închiriere, construcţii de drumuri,
utilităţi, telecomunicaţii, cercetare geologică, instalare
corturi – şi lista continuă…

Cu Red Hawk este uşor de lucrat!
Demolatoare cu motor termic
– comode şi flexibile

Vibraţii reduse, emisii şi niveluri
de zgomot scăzute

Ideal pentru lucrări mici, care necesită flexibilitate
maximă, deoarece nu necesită compresoare, furtunuri
sau cabluri, demolatorul Red Hawk este un partener
de lucru operativ şi de încredere. Veţi remarca imediat
diferenţa când executaţi lucrări care necesită deplasare
dintr-un loc într-altul sau în locuri inaccesibile.
Componentele de bază şi configuraţia rectilinie
permit manipularea şi întreţinerea uşoară a
demolatorului Red Hawk.

Demolatorul Red Hawk combină performanţa ridicată
cu designul ergonomic. Mânerele cu amortizoare de
vibraţii reduc nivelul vibraţiilor transmise la 2,4 m/s2*.
Carcasa îngustă permite vizibilitate maximă asupra
uneltei de lucru şi face uşoară manipularea.
Convertizorul catalitic şi carburatorul reproiectat
asigură reducerea emisiilor, cu respectarea
reglementărilor actuale (EPA).
Un amortizor de zgomot a redus nivelul de zgomot
de la 114 dB la 107 dB, îndeplinind cerinţele
Directivei europene privind emisiile sonore (NED).
Toate aceste caracteristici fac din Red Hawk o
maşină care vă permite să realizaţi operativ lucrările
– o valoare de utilizare excelentă raportată la costuri.
* Conform ISO 8662.

Demolator cu motor termic Red Hawk
Demolatorul cu motor termic Red Hawk este partenerul de
lucru ideal pentru o gamă largă de lucrări.
n Cântăreşte 22,5 kg şi este livrat cu o cutie proprie de
transport, uşor de aranjat în portbagajul unui autoturism.
n Energia de impact 24 J la 2.600 lov/min.
n Consumul de combustibil 1,4 l pe oră.
n Motor în 2 timpi de 185 cmc, putere 2 kW.
n Uşor de pornit datorită carburatorului şi comenzii eficiente
a clapetei de start, instrucţiuni uşor de înţeles.
n O placă cu role de ghidare opţională facilitează tragerea
maşinii pentru pornire, când este amplasată la înălţime.
n Mânere cu amortizoare de vibraţii.
Model

Greutate

Lungime

Adâncime

Lăţime inclusiv
mânerele

Tija de prindere

Nivel zgomot

Nivel vibraţii

Cod articol

kg

mm

mm

mm

mm

(Conf.ISO 3744)

(Conf.ISO 8662)

Red Hawk

22.5

694

281

585

22 x 108

107 dB

2.4 m/s2

Tip motor

Putere

Sistem
răcire

Sistem
starter

Combustibil
recomandat

Tip ulei

Amestec
ulei

Capacitate
rezervor

Consum
combustibil

Energie de
impact

Frecvenţa de
impact

2 kW

Aer forţat

Starter cu
şoc

Fără plumb

Ulei Atlas Copco
doi timpi
sau similar

2% 1:50

1.2 l

1,4 l/oră

24 J

2600 lov/min

185 cmc, 1 cilindru,
2 timpi

8318 0900 00

Peste 100 ani de experienţă
Numele Chicago Pneumatic este prezent din 1901 cu maşini-unelte manuale
de înaltă performanţă. Astăzi vă oferim o gamă largă de produse, care includ
demolatoare pneumatice şi hidraulice, excavatoare de pământ, percutoare
şi sonete, scarificatoare, perforatoare pentru rocă, rotopercutoare şi ciocane
de dăltuit, pompe de bazin de evacuare şi de noroi şi multe altele, disponibile
prin reţeaua noastră de comercializare răspândită în toată lumea.

Unelte de lucru

1 Unealtă burare

Lungime de lucru

Lăţime vârf

Greutate

Cod articol

mm

(in.)

mm

(in.)

kg

(lb)

390

(15 1/2)

90

(3 1/2)

3.0

(6.5)

Unealtă burare

460

(18)

90

(3 1/2)

3.2

(7.0)

9245 2823 30

550

(22)

90

(3 1/2)

3.9

(8.5)

9245 2822 40

2 Daltă vârf

350

(14)

1.4

(3.1)

3083 3228 00

Daltă vârf

480

(19)

2.0

(4.5)

3083 3229 00

3 Daltă lată

240

(9 1/2)

45

(1 3/4)

1.2

(2.7)

3083 3231 00

Daltă lată

340

(13 1/2)

45

(1 3/4)

1.4

(3.1)

3083 3230 00

Daltă lată

380

(15)

75

(3)

2.6

(5.7)

3083 3232 00

Daltă lată

450

(18)

45

(1 3/4)

2.0

(4.5)

3083 4071 00

4 Cuţit asfalt

350

(14)

125

(5)

3.0

(6.5)

9245 2812 90

5 Daltă săpat

280

(11)

75

(3)

2.7

(6.0)

3083 3233 00

6 Sapă

330

(13)

120

(4 3/4)

3.6

(8.0)

3083 3234 00

7 Bătător tije

195

(7 3/4)

42

(1 11/16)

1.2

(2.6)

3083 3241 00

8 Sapă noroi

350

(14)

125

(5)

3.4

(7.5)

3083 3235 00

9 Daltă plată

380

(15)

35

(1 3/8)

2.8

(6.2)

3083 3236 00

10 Bătător plat

195

(7 3/4)

55

(2 1/8)

2.5

(5.5)

9245 2822 80

11 Tijă pentru placă

185

(7 1/4)

1.3

(2.9)

3083 3238 00

13 Placă de compactare, pătrată
14 Ansamblu compactare, pătrat

190

(7 1/2)

15 Cap ghidare, rotund
16 Vârf canale stâlpi

460

(18)

2 Daltă vârf

3 Daltă lată

4 Cuţit asfalt

5 Daltă săpat

6 Sapă

7 Bătător tije

8 Sapă noroi

9 Daltă plată

10 Bătător plat

3083 3237 00

Unealtă burare

12 Placă de compactare, rotundă

1 Unealtă burare

175

(7)

7.5

(16.5)

3083 3252 10

175

(7)

5.7

(12.5)

3083 3239 00

175

(7)

7.0

(15.5)

3083 3240 00

100

(4)

2.5

(5.5)

9245 2817 90

Ø 40

Ø 1 1/2

4.2

(9.2)

9245 2822 31

12 Placă de compactare, rotundă

11 Tijă pentru placă

13 Placă de compactare,
pătrată

15 Cap ghidare, rotund

Liză pentru demolatorul
Red Hawk

14 Ansamblu compactare, pătrat

16 Vârf canale stâlpi

Accesorii

Această liză comodă vă permite să deplasaţi
demolatorul Red Hawk pe şantier cu un efort
minim.

Descriere

Caracteristici:

Cod articol

17 Placă cu role

9234 0009 38

18 Ham de transport

9238 2814 10

19 Liză

9234 0006 54

O placă cu role de ghidare opţională facilitează
tragerea maşinii pentru pornire, când este amplasată
la înălţime.

n Roţi cu anvelope gonflabile, apte
pentru teren dificil
n Poate transporta patru unelte de lucru
n Montare/demontare uşoară a
demolatorului
n Fabricaţie de înaltă calitate, lac
rezistent la intemperii

Folosiţi numai componente aprobate. Orice deteriorare
sau defect funcţional datorate utilizării de componente
neaprobate nu este acoperită de garanţie sau
responsabilitatea privind produsul.

17 Placă cu role

18 Ham de transport

19 Liză

www.cp.com
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Tip unealtă
Tijă H 22x108 mm
(H 7/8 x 4 1/4 in)

