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Zajcsillapító burkolat: 275-330 kVA 

 
A 275-330 kVA-es burkolat-család intelligens és frappáns 
konstrukciója kielégíti a különböző felhasználási területek 
által támasztott igényeket. Rendkívül tartós felépítésének 
köszönhetően ellenáll a korróziónak és a kezeléskor fellépő 
sérüléseknek. 
 
Minden FG Wilson időjárásálló, hangszigetelt burkolat 
folyamatos mérnöki kutató-fejlesztő munka eredménye. 
Ezek a burkolatok a zajszintet a 2006. január 3-án életbe 
lépett, Európai Közösség 2000/14/EC szabvány 2. sza ka-
sza által el őírt szintre csökkentik. 
 
Tartós és erős konstrukció: 

- rozsdamentes acélból készül 
- korszerű porfesték fedőréteg 
- az alapkeret túlnyúlik a burkolaton, hogy 

megelőzze az emelési sérüléseket 
- minimális külső, az időjárás hatásainak kitett elem  
- horganyzott rögzítő elemek 
- kiváló minőségű anyagból készülő sarokoszlopok 

és szellőző elemek 
  

Kitűnő hozzáférés szervizkor: 
- oldalra nyíló ajtók a burkolat mindkét oldalán, 

melyek 45°-os állapotban leemelhetők 
- hűtővíz betöltő nyílás a tetőn 
- kenőolaj és hűtővíz leeresztő cső a burkolaton 

kívülre vezetve 
- leszerelhető végpanelek a radiátorhoz, a kipufogó 

dobhoz és a generátorhoz való hozzáféréshez 
- optimális ajtóelhelyezés a szervizhelyek könnyebb 

hozzáféréséhez 
 

Biztonság és védelem: 
- biztonságos, zárható ajtók a vezérlőegységhez, az 

üzemanyaghoz és akkuhoz való illetéktelen 
hozzáférés megakadályozására 

- vészleállító nyomógomb a burkolat külső oldalán 
- a hűtőventilátor és a töltőgenerátor ráccsal 

teljesen védett 
 
Szállíthatóság: 

- tesztelt és minősített egypontos emelési lehetőség 
(külön rendelhető) 

- emelési és vonszolási pontok az alváz mindkét 
oldalán 

 

 

CAE 275-330 kVA 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

CAE moduláris  
zajcsillapító burkolat  
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CAE 275-330 kVA 
 

CAE zajcsillapító burkolat zajszintje dB(A) a távol ság és a terhelés % függvényében 

Aggregátor típusa 
15 m 7 m 1 m 

75% 100% 75% 100% 75% 100% 

P300-3 
Prime 63,9 64,5 69,9 70,5 81,8 82,7 
Standby 64,1 64,8 70,1 70,8 82,1 83,1 

P330-3 
Prime 64,1 64,8 70,1 70,8 82,1 83,1 
Standby 64,3 65,0 70,3 71,0 82,3 83,6 

 
 

 
 

 
Méretek, tömegadatok és az üzemanyagtartály kapacit ása (CAE burkolat esetén) 
Aggregátor 
típusa 

A B C D* E Tömeg** Tank 
mm mm mm mm mm kg liter 

P300-3 3985 1410 2165 995 1015 3276 665 
P330-3 3985 1410 2165 995 1015 3396 665 

 
*Figyelem: A D méretet az aggregátor mindkét oldalá n számításba kell venni! 

 
**Tömeg: kenőolajjal feltöltve, de hűtőfolyadék és üzemanyag nélkül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A termékeket folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom előzetes értesítés nélküli változtatására. 
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