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Geradores de 1500 rpm

Aprovado: Direção Geral
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CONDIÇÕES GERAIS
Art.1 - Pedidos
1.1 O pedido do Distribuidor é considerado completo e vinculativo para o fabricante, no momento em que o Distribuidor receber por
parte do Fabricante a confirmação do pedido por escrito, a ser emitido exclusivamente pela Direção Comercial da BCS Portugal
Unipessoal, Lda.
1.2 O Fabricante responsabiliza-se a entregar no seu armazém apenas os produtos indicados na confirmação do pedido expedido
pela BCS Portugal Unipessoal, Lda.
Art.2 – Entrega
2.1 Por termo de entrega entende-se a data na qual o fabricante notifica o Distribuidor de que os produtos estão disponíveis nos
seus armazéns. O termo de entrega está indicado na confirmação do pedido.
2.2 O distribuidor deverá retirar os produtos do armazém do fabricante no prazo de 30 dias a partir do termo de entrega. Este
termo será considerado vinculativo. Passados 30 dias da data de entrega, se os produtos não forem retirados pelo distribuidor, o
contrato será cancelado por incumprimento do Distribuidor, com todas as consequências legais e o eventual adiantamento será
creditado ao Fabricante a título de indemnização de danos. Em qualquer caso o Fabricante poderá incrementar o preço inicialmente acordado, inclusive quando tenha já sido efetuado algum pagamento por parte do distribuidor.
2.3 Não serão imputáveis ao Fabricante atrasos pela entrega dos produtos devido a causas de força maior, por causas derivadas do
processo de fabricação, como por exemplo interrupções ou suspensões de trabalho por iniciativas sindicais, atrasos na entrega
de componentes ou materiais de fornecedores externos, por greves de transportes, ou por deficiências de energia elétrica.
2.4 De qualquer forma, o Distribuidor declara desde o início, aceitar um possível atraso da data de entrega de 30 dias úteis. Tal atraso não poderá ser considerado pelo Distribuidor como um incumprimento do contrato.
Art.3 – Envios
3.1 Os produtos são francos nas instalações do fabricante.
3.2 O transporte é sempre da responsabilidade do distribuidor.
3.3 A mercadoria será segurada apenas e quando o distribuidor o solicite por escrito. Os gastos para assegurar a mercadoria durante
o transporte, em qualquer caso, são totalmente a cargo do distribuidor.
Art.4 – Modificações dos produtos
4.1 O fabricante pode modificar os produtos sem a obrigação de comunicar ao Distribuidor.
4.2 O Fabricante não é obrigado a modificar produtos já construídos, ou em curso de construção, por um possível pedido por parte
do distribuidor depois da entrega do pedido dos produtos.
Art.5 – Peças
5.1 O Fabricante compromete-se a fornecer ao distribuidor as peças de reposição dos produtos vendidos. O preço das peças será
determinado com base na tabela de preços em vigor no momento da entrega do pedido da peça de reposição.
Art.6 – Garantia
6.1 O Fabricante garante o regular funcionamento dos produtos para um período de dois (2) anos, exceto nas peças sujeitas a desgaste.
Art.7 – Taxas aplicadas e outros encargos
7.1 Todos os encargos presentes e futuros, taxas, impostos e outros, serão exclusivamente a cargo do distribuidor
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS
CONDIÇÕES DE ENTREGA:
ENTREGA: Nossas instalações (exworks)
EMBALAGEM: para embalagens especiais, custo eventual sob consulta
IVA – IMPOSTOS / TAXAS: Excluídos
Esta tabela anula e substitui todas as outras anteriores
Pode ser modificada em qualquer momento sem aviso prévio
As características técnicas indicadas na presente tabela são indicativas
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Detecção
trifásico

superinsonorizado

Insonorizado

Trifásico

Potência máxima

Monofásico

Modelo

Preço de
Tabela

Página



7.570

10



GE 8 YSXC

8 kVA (7,2 kW) / 230 V / 34,8 A (Stage 3A)

GE 10 YSXC

9,5 kVA (7,6 kW) / 400 V / 13,7 A (Stage 3A)



8.110

15

GE 10 YSX

9,5 kVA (7,6 kW) / 400 V / 13,7 A (Stage 3A)





9.510

21

GE 15 YSXC

15 kVA (12 kW) / 400 V / 21,6 A (Stage 3A)





9.440

16

GE 15 YSX

15 kVA (12 kW) / 400 V / 21,6 A (Stage 3A)





10.470

22

GE 15 PSX

15 kVA (12 kW) / 400 V / 21,6 A





9.700

28

GE 20 YSX

20 kVA (16 kW) / 230 V / 28,9 A (Stage 3A)

GE 20 YSXC



11.550

11

20 kVA (16 kW) / 400 V / 28,9 A (Stage 3A)







10.570

17

GE 20 YSX

20 kVA (16 kW) / 400 V / 28,9 A (Stage 3A)







11.700

23

GE 20 PSX

22 kVA (17,6 kW) / 400 V / 31,8 A







11.120

29

GE 35 YSX

31 kVA (30,4 kW) / 230 V / 54,8 A (Stage 3A)

13.700

12

GE 35 YSC

33 kVA (30,4 kW) / 400 V / 54,8 A (Stage 3A)







12.300

18

GE 35 PSX

33 kVA (26,4 kW) / 400 V / 47,6 A







13.220

30

GE 35 PSSX

33 kVA (26,4 kW) / 400 V / 47,6 A







14.820

32

GE 35 YSX

38 kVA (30,4 kW) / 400 V / 54,8 A (Stage 3A)







11.700

24

GE 45 YSC

46 kVA (36,8 kW) / 400 V / 66,4 A







13.570

19

GE 45 YSX

46 kVA (36,8 kW) / 400 V / 66,4 A







14.590

25

GE 45 YSX

46 kVA (36,8 kW) / 400 V / 66,4 A (Stage 3A)







15.500

25

GE 55 PS

51 kVA (40,8 kW) / 400 V / 73,6 A



14.400

33

GE 50 PSSX

51 kVA (40,8 kW) / 400 V / 73,6 A (Stage 3A)





15.700

35

GE 65 PSSX

66 kVA (52,8 kW) / 400 V / 95,2 A





16.700

36

GE 65 PSSX

66 kVA (52,8 kW) / 400 V / 95,2 A (Stage 3A)





18.300

36

GE 90 PSX

90 kVA (72 kW) / 400 V / 130 A



20.790

38

GE 90 FSX

90 kVA (72 kW) / 400 V / 130 A





19.490

47

GE 90 FSX

90 kVA (72 kW) / 400 V / 130 A (Stage 3A)





22.390

47

GE 110 FSX

110kVA (134,4 kW) / 400 V / 159 A





21.490

48

GE 110 FSX

110kVA (134,4 kW) / 400 V / 159 A (Stage 3A)





23.890

48

GE 120 PSX

114 kVA (91,2 kW) / 400 V / 164,5 A





22.790

39

GE 140 FSX

140kVA (112 kW) / 400 V / 2025 A





22.690

49

GE 165 PSX

165 kVA (132 kW) / 400 V / 238,1 A





32.500

42

GE 165 FSX

168 kVA (134,4 kW) / 400 V / 242,5 A





33.490

52

GE 185 FSX

192 kVA (153,6 kW) / 400 V / 277 A





29.740

53

GE 225 PS

220 kVA (176 kW) / 400 V / 317,5 A



36.380

43

GE 225 FSX

225 kVA (180 kW) / 400 V / 324,7 A



34.890

54
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Detecção
trifásico

superinsonorizado

insonoricado

Trifásico

Potência máxima

Monofásico

Modelo

Preço de
Tabela

Página

GE 225 FSX

225 kVA (180 kW) / 400 V / 324,7 A (Stage 3A)





38.290

54

GE 275 FSX

275 kVA (220 kW) / 400 V / 397 A





40.790

55

GE 275 FSX

275 kVA (200 kW) / 400 V / 397 A (Stage 3A)





46.380

55

GE 335 FSX

330kVA (264 kW) / 400 V / 476,3 A





51.290

56

GE 335 FSX

330kVA (264 kW) / 400 V / 476,3 A (Stage 3A)





54.990

56

GE 385 FSX

385 kVA (308 kW) / 400 V / 555,7 A





57.180

57

GE 385 FSX

382 kVA (305,6 kW) / 400 V / 551,4 A (Stage 3A)





60.580

57

GE 455 FSX

450 kVA (360 kW) / 400 V / 649,5 A





63.280

58

GE 455 FSX

440 kVA (352 kW) / 400 V / 635,1 A (Stage 3A)





67.080

58

-8-

Tabela de preços n.4 - Em vigor desde Março de 2018

-8-

Grupos Eletrogéneos
Monofásicos
Diesel
YANMAR
Super Insonorizados
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GE 8 YSXC
• Proteção do motor EP6
• Arranque elétrico
• Tomadas: 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE 1x230V 16A 2P+T Schuko
• Interruptor diferencial
• Interruptor magnetotérmico
• Botão de paragem de emergência
• Super Insonorizado
• Grupo preparado para arranque automático por
falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono monofásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência monofásica (máxima):
8 kVA (7,2 kW) / 230 V / 34,8 A
• Potência monofásica (contínua): 7,5 kVA (6,7 Kw) / 230 V / 32,6 A
• Dimensões (mm):
1460x700x920
• Peso (a seco):
400 Kg
• Depósito de combustível:		
30 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água

Euros

CE2F1010

Yanmar 3TNV76 (motor conforme norma Stage 3A)

7.570

M933800000

EAS 17-809 (quadro de arranque automático por falha de rede)

1.045

M219930140

Reboque de obra

545

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

225

M221010080

Kit de ligação à terra (5 m.)

85

M317802026

Tampão de depósito de combustível com chave

25

ACESSÓRIOS

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 13
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GE 20 YSX

NOVO

•
•
•
•
•
•

Proteção do motor EP6
Sistema de regulação de tensão AVR
Interruptor magnetotérmico
Botão de paragem de emergência
Super Insonorizado
Grupo preparado para arranque automático
por falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
• As tomadas incluídas de série

DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono monofásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência monofásica (máxima):
20 kVA (16 kW) / 230 V - 115 V / 87 A - 174 A
• Potência monofásica (contínua): 18 kVA (14,4 kW) / 230 V - 115 V / 78,3 A - 156,6 A
• Dimensões (mm):
1835x900x1265
• Peso (a seco):
790 Kg
• Depósito de combustível:		
100 litros

COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água
CE9F30CA

Yanmar 4TNV88 (motor conforme norma Stage 3A)

Euros
11.550

ACESSÓRIOS
M933820000

EAS 42-809 (quadro de arranque automático por falha de rede)

1.295

M849200140

Reboque de obra

735

M849300177

Patim de arrasto

1.585

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

M221010080

Kit de ligação à terra (5 m.)

225
85

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 13
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GE 35 YSX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOVO

Painel manual digital
Sistema de regulação de tensão AVR
Bloco de terminais de potência
Interruptor magnetotérmico
Botão de paragem de emergência
Base estanque anti gotejamento
Gancho de elevação central
Super Insonorizado
De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
Tomadas: 1x230V 16A 2P+T Schuko

DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono monofásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência monofásica (máxima):
31 kVA (31 kW) / 230 V - 115 V / 134,8 A - 269,6 A
• Potência monofásica (contínua): 28 kVA (28 kW) / 230 V -115 V / 121,7 A - 243,4 A
• Dimensões (mm):
2050x900x1420
• Peso (a seco) :
960 Kg
• Depósito de combustível:		
100 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água
CF0CA0CA

Yanmar 4TNV98 (motor conforme norma Stage 3A)

Euros
13.700

ACESSÓRIOS
****************

PAC 70 (100 A) Quadro de comutação ATS
(só com quadro automatico digital)

965

M849200140

Reboque de obra

735

M849300177

Patim de arrasto

1.585

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

M840950080

Kit de ligação à terra (5 m.)

225
85

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********

Quadro automático digital (AMF) con centralita AMF25

420

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 13
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Acessórios que se devem montar de fábrica
Descrição

Euros

GE 8
YSX

GE 20
YSX

GE 35
YSX

Indicador da temperatura da água e da pressão do óleo

275

•

•

Interruptor da bateria

75

•

•

Aquecedor para água do motor

460

Aquecedor para água do motor

520

Rádio Controlo (não compatível com comando à distância)

280

Relé diferencial electrónico

300

Depósito de combustível de 350 lt

830

•
•
•
•

Tapa-chamas para tubo de escape

460

•
•
•
•
•

Tapa-chamas para tubo de escape

340

Válvula de 3 vias e ligações rápidas para alimentação desde depósito externo

660

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

O relé diferencial e o relé de isolamento não podem ser montados em simultâneo.

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (APENAS COM EAS)
M842259555

Conversor RS 485 / RS 232

460

M933549555

ETHERNET / RS 232

295

M933829556

Modem GSM 12/24V (com antena)

355

•
•
•

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA 35 YSX
(Montado em fábrica. Disponível só para a versão automática)
Código

Descrição

MCH7K20E10700

Modem GSM (também GPRS) completo com antena

390

MCH7K20E10161

Sistema de relé de alarmes

505

MCH7K20E19555

Sistema de saída RS 232 E 485

145

MCH7K20E19554

Sistema de saída ethernet (RJ45)

250

- 13 -
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Grupos Eletrogéneos
Trifásicos/Monofásicos
Diesel
YANMAR
Super Insonorizados
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GE 10 YSXC
• Proteção do motor EP6
• Sistema combinado de regulação de tensão: AVR + Compound
• Tomadas: 1x400V 16A 3P+N+T CEE 1x230V 16A 2P+T CEE 1x230V 16A 2P+T Schuko
• Interruptor diferencial
• Interruptor magnetotérmico
• Botão de paragem de emergência
• Super Insonorizado
• Grupo preparado para arranque automático
por falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
9,5 kVA (7,6 kW) / 400 V / 13,7 A
• Potência trifásica (contínua):
9 kVA (7,2 kW) / 400 V / 13 A
• Potência monofásica (contínua): 4,5 kVA / 230 V / 19,5 A
• Dimensões (mm):
1460x700x920
• Peso (a seco):
410 Kg
• Depósito de combustível:		
30 litros

COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água

Euros

CE3F1012

Yanmar 3TNV76 (motor conforme norma Stage 3A)

8.110

M933800000

EAS 17-809 (quadro de arranque automático por falha de rede)

1.045

M219930140

Reboque de obra

545

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

225

M221010080

Kit de ligação à terra (5 m.)

85

M317802026

Tampão de depósito de combustível com chave

25

ACESSÓRIOS

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 20

- 15 -

Tabela de preços n.4 - Em vigor desde Março de 2018

- 15 -

GE 15 YSXC
• Proteção do motor EP6
• Sistema combinado de regulação de tensão: AVR + Compound
• Tomadas:1x400V 32A 3P+N+T CEE – 1x400V 16A 3P+N+T CEE 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T Schuko
• Interruptor diferencial
• Interruptor magnetotérmico
• Botão de paragem de emergência
• Super Insonorizado
• Grupo preparado para arranque automático
por falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
15 kVA (12 kW) / 400 V / 21,6 A
• Potência trifásica (contínua):
14 kVA (11,2 kW) / 400 V / 20,2 A
• Potência monofásica (contínua):
6,5 kVA / 230 V / 28,3 A
• Dimensões (mm):
1720x1000x1110
• Peso (a seco):
565 Kg
• Depósito de combustível:		
60 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água

Euros

CE4F2012

Yanmar 3TNV88 (motor conforme norma Stage 3A)

9.440

M933800000

EAS 17-809 (quadro de arranque automático por falha de rede)

1.045

M305200140

Reboque de obra

700

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

225

M221010080

Kit de ligação à terra (5 m.)

85

M317802026

Tampão de depósito de combustível com chave

25

ACESSÓRIOS

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 20
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GE 20 YSXC
• Proteção do motor EP6
• Sistema combinado de regulação de tensão: AVR + Compound
• Tomadas:1x400V 32A 3P+N+T CEE – 1x400V 16A 3P+N+T CEE 1x230V 16A 2P+T CEE -1x230V 16A 2P+T Schuko
• Interruptor diferencial
• Interruptor magnetotérmico
• Botão de paragem de emergência
• Super Insonorizado
• Grupo preparado para arranque automático
por falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
20 kVA (16 kW) / 400 V / 28,9 A
• Potência trifásica (contínua):
18 kVA (14,4 kW) / 400 V / 26 A
• Potência monofásica (contínua): 7 kVA / 230 V / 30,4 A
• Dimensões (mm):
1720x980x1110
• Peso (a seco) :
610 Kg
• Depósito de combustível:		
60 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água
CE5F3011

Yanmar 4TNV88 (motor conforme norma Stage 3A)

Euros
10.570

ACESSÓRIOS
M933810000

EAS 28-809 (quadro de arranque automático por falha de rede)

1.095

M305200140

Reboque de obra

700

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

225

M221010080

Kit de ligação à terra (5 m.)

85

M317802026

Tampão de depósito de combustível com chave

25

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 20
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GE 35 YSC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOVO

Painel manual digital
Sistema de regulação de tensão AVR
Bloco de terminais de potência
Interruptor magnetotérmico
Botão de paragem de emergência
Base estanque anti gotejamento
Gancho de elevação central
Insonorizado
De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
33 kVA (26,4 kW) / 400 V / 47,6 A
• Potência trifásica (contínua):
30 kVA (24 kW) / 400 V / 43,3 A
• Potência monofásica (contínua): 11 kVA / 230 V / 47,6 A
• Dimensões (mm):
1800x900x1335
• Peso (a seco) :
825 Kg
• Depósito de combustível:		
55 litros

COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água
CN4F4051

Yanmar 4TNV98 (motor conforme norma Stage 3A)

Euros
12.300

ACESSÓRIOS
MCF0CA0F10000

PAC 42 (60 A) Quadro de comutação ATS
(só com quadro automatico digital)

800

*************

Reboque de obra

735

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

225

M840950080

Kit de ligação à terra (5 m.)

85

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********

320

		

Versão com quadro elétrico de 5 tomadas CEE
1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x400V 16A 3P+N+T CEE 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

**********

Painel automático vdigital (sem tomadas)

320

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 20
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GE 45 YSC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOVO

Painel manual digital
Sistema de regulação de tensão AVR com regulação nas três fases
Bloco de terminais de potência
Interruptor magnetotérmico
Botão de paragem de emergência
Base estanque anti gotejamento
Gancho de elevação central
Insonorizado
De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
46 kVA (36,8 kW) / 400 V / 66,4 A
• Potência trifásica (contínua):
42 kVA (33,6 kW) / 400 V / 60,6 A
• Potência monofásica (contínua): 15,5 kVA / 230 V / 67,4 A
• Dimensões (mm):
1800x900x1335
• Peso (a seco) :
880 Kg
• Depósito de combustível:		
55 litros

COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água
CN5K6051

Euros
13.570

Yanmar 4TNV98T

ACESSÓRIOS
MCF0CA0F10000

PAC 42 (60 A) Quadro de comutação ATS
(apenas com quadro automatico digital)

800

*************

Reboque de obra

735

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

225

M840950080

Kit de ligação à terra (5 m.)

85

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********

320

		

Versão com quadro elétrico de 5 tomadas CEE
1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x400V 16A 3P+N+T CEE 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

**********

Painel automático digital (sem tomadas)

320

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 20
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Acessórios que se devem montar de fábrica

Descrição

Euros

Indicador da temperatura da água e da pressão do
óleo

275

Aquecedor para água do motor

460

Aquecedor para água do motor

520

Rádio Controlo

400

Depósito de combustível de 100 lt

460

Relé de isolamento

390

Tapa-chamas para tubo de escape

460

Tapa-chamas para tubo de escape

340

GE 10
YSXC

GE 15
YSXC

GE 20
YSXC

GE 35
YSC

GE 45
YSC

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (APENAS COM EAS)

Código

Descrição

Euros

GE 10
YSXC

GE 15
YSXC

GE 20
YSXC

M842259555

Conversor RS 485 / RS 232

460

M933549555

ETHERNET / RS 232

295

M933829556

Modem GSM 12/24V (com antena)

355

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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GE 10 YSX
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proteção do motor EP6
Sistema combinado de regulação de tensão: AVR + Compound
Tomadas:1x400V 16A 3P+N+T CEE - 2x230V 16A 2P+T Schuko
Interruptor diferencial
Interruptor magnetotérmico
Botão de paragem de emergência
Super Insonorizado
Base estanque anti gotejamento
Grupo preparado para arranque automático
por falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
9,5 kVA (7,6 kW) / 400 V / 13,7 A
• Potência trifásica (contínua):
9 kVA (7,2 kW) / 400 V / 13 A
• Potência monofásica (contínua): 4,5 kVA / 230 V / 19,5 A
• Dimensões (mm):
1680x770x1190
• Peso (a seco) :
535 Kg
• Depósito de combustível:		
55 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água

Euros

CE7F1012

Yanmar 3TNV76 (motor conforme norma Stage 3A)

9.510

M933800000

EAS 17-809 (quadro de arranque automático por falha de rede)

1.045

M849050140

Reboque de obra

535

M849000177

Patim de arrasto

1.585

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

M221010080

Kit de ligação à terra (5 m.)

85

M317802026

Tampão de depósito de combustível com chave

25

ACESSÓRIOS

225

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 26
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GE 15 YSX
• Proteção do motor EP6
• Sistema combinado de regulação de tensão: AVR + Compound
• Tomadas:1x400V 32A 3P+N+T CEE – 1x400V 16A 3P+N+T CEE
		
2x230V 16A 2P+T Schuko
• Interruptor diferencial
• Interruptor magnetotérmico
• Botão de paragem de emergência
• Super Insonorizado
• Base estanque anti gotejamento
• Grupo preparado para arranque automático
por falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
15 kVA (12 kW) / 400 V / 21,6 A
• Potência trifásica (contínua):
14 kVA (11,2 kW) / 400 V / 20,2 A
• Potência monofásica (contínua): 6,5 kVA / 230 V / 28,3 A
• Dimensões (mm):
1680x770x1190
• Peso (a seco):
630 Kg
• Depósito de combustível:		
55 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água
CE8F2012

Yanmar 3TNV88 (motor conforme norma Stage 3A)

Euros
10.470

ACESSÓRIOS
M933800000

EAS 17-809 (quadro de arranque automático por falha de rede)

1.045

M849050140

Reboque de obra

535

M849300177

Patim de arrasto

1.585

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

M221010080

Kit de ligação à terra (5 m.)

85

M317802026

Tampão de depósito de combustível com chave

25

225

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 26
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GE 20 YSX
• Proteção do motor EP6
• Sistema combinado de regulação de tensão: AVR + Compound
• Tomadas: 1x400V 32A 3P+N+T CEE – 1x400V 16A 3P+N+T CEE 		
2x230V 16A 2P+T Schuko
• Interruptor diferencial
• Interruptor magnetotérmico
• Botão de paragem de emergência
• Super Insonorizado
• Grupo preparado para arranque automático
por falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
20 kVA (16 kW) / 400 V / 28,9 A
• Potência trifásica (contínua):
18 kVA (14,4 kW) / 400 V / 26 A
• Potência monofásica (contínua): 7 kVA / 230 V / 30,4 A
• Dimensões (mm):
1835x900x1265
• Peso (a seco):
750 Kg
• Depósito de combustível:		
100 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água
CE9F3011

Yanmar 3TNV88 (motor conforme norma Stage 3A)

Euros
12.100

ACESSÓRIOS
M933810000

EAS 28-809 (quadro de arranque automático por falha de rede)

1.095

M849200140

Reboque de obra

735

M849300177

Patim de arrasto

1.585

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

M221010080

Kit de ligação à terra (5 m.)

225
85

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 26
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GE 35 YSX
•
•
•
•
•
•
•
•

Proteção do motor EP6
Sistema combinado de regulação de tensão: AVR + Compound
Ligação por régua de bornes
Interruptor diferencial
Interruptor magnetotérmico
Botão de paragem de emergência
Super Insonorizado
Grupo preparado para arranque automático
por falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
38 kVA (30,4 kW) / 400 V / 54,8 A
• Potência trifásica (contínua):
35 kVA (28 kW) / 400 V / 50,5 A
• Potência monofásica (contínua): 12,5 kVA / 230 V / 54,3 A
• Dimensões (mm):
2050x900x1420
• Peso (a seco) :
960 Kg
• Depósito de combustível:		
100 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água
CF0F4051

Yanmar 4TNV98 (motor conforme norma Stage 3A)

Euros
13.500

ACESSÓRIOS
MCF0CA0F10000

PAC 42 (60 A) Quadro de comutação AT
(só para versão com quadro automático digital)

800

M849200140

Reboque de obra

735

M849300177

Patim de arrasto

1.585

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

M840950080

Kit de ligação à terra (5 m.)

225
85

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
480

-

Versão com quadro elétrico de 5 tomadas CEE
1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x400V 16A 3P+N+T CEE
2x230V 16A 2P+T CEE

**********

Painel automático digital (sem tomadas)

420

**********

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 26
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GE 45 YSX
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulação eletrónica das rotações do motor
Proteção do motor EP6
Sistema combinado de regulação de tensão: AVR + Compound
Ligação por régua de bornes
Interruptor diferencial
Interruptor magnetotérmico
Botão de paragem de emergência
Super Insonorizado
Grupo preparado para arranque automático
por falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
46 kVA (36,8 kW) / 400 V / 66,4 A
• Potência trifásica (contínua):
42 kVA (33,6 kW) / 400 V / 60,6 A
• Potência monofásica (contínua): 15,5 kVA / 230 V / 67,4 A
• Dimensões (mm):
2050x900x1420
• Peso (a seco) :
1020 Kg
• Depósito de combustível:		
100 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, Turbocompressor de injeção direta, “common rail” com regulação eletrónica das
rotações do motor, refrigeração a água

Euros

CF1K6051

Yanmar 4TNV98T

14.590

CF1F5051

Yanmar 4TNV98TZ (motor conforme norma Stage 3A)

15.500

ACESSÓRIOS
MCF0CA0F10000

PAC 42 (60 A) Quadro de comutação ATS
(só para versão com quadro automático digital)

800

M849200140

Reboque de obra

735

M849300177

Patim de arrasto

1.585

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

M840950080

Kit de ligação à terra (5 m.)

225
85

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********

480

		

Versão com quadro elétrico de 5 tomadas CEE
1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x400V 16A 3P+N+T CEE 2x230V 16A 2P+T CEE

**********

Painel automático digital (sem tomadas)

420

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 26
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Acessórios que se devem montar de fábrica
Descrição

Euros

GE 10
YSX

GE 15
YSX

GE 20
YSX

GE 35
YSX

GE 45
YSX

Indicador da temperatura da água e da pressão do óleo

275

Interruptor da bateria

75

Aquecedor para água do motor

460

Rádio Controlo
(não compatível com comando à distância)

400

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Depósito de combustível de 350 lt

830

Relé de isolamento

390

Tapa-chamas para tubo de escape

460

•
•
•

•
•
•

Válvula de 3 vias e ligações rápidas para alimentação
desde depósito externo

660

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Relé do diferencial eletrónico

400

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Relé do diferencial eletrónico cat. “B” (*)

1.690

O relé diferencial e o relé de isolamento não podem ser montados em simultâneo.

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (APENAS COM EAS)
M842259555

Conversor RS 485 / RS 232

460

M933549555

ETHERNET / RS 232

295

M933829556

Modem GSM 12/24V (com antena)

355

•
•
•

•
•
•

•
•
•

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA 35 ysx Y ge 45 ysx
(Montado de fábrica) (disponível só para versão automática e com quadro automático de 5 tomadas)
Código

Descrição

Euros

MCH7K20E10700 Modem GSM (também GPRS) completo com antena

390

MCH7K20E10161 Sistema de relé de alarmes

505

MCH7K20E19555 Sistema de saída RS 232 E 485

145

MCH7K20E19554 Sistema de saída ethernet (RJ45)

250
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Grupos Eletrogéneos
Trifásicos/Monofásicos
Diesel
PERKINS
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GE 15 PSX
• Proteção do motor EP6
• Sistema combinado de regulação de tensão: AVR + Compound
• Tomadas:1x400V 32A 3P+N+T CEE – 1x400V 16A 3P+N+T CEE 2x230V 16A 2P+T CEE
• Interruptor diferencial
• Interruptor magnetotérmico
• Botão de paragem de emergência
• Super Insonorizado
• Grupo preparado para arranque automático
por falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
15 kVA (12 kW) / 400 V / 21,6 A
• Potência trifásica (contínua):
14 kVA (11,2 kW) / 400 V / 20,2 A
• Potência monofásica (contínua): 6,5 kVA / 230 V / 28,3 A
• Dimensões (mm):
1720x980x1110
• Peso (a seco) :
580 Kg
• Depósito de combustível:		
60 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água

Euros

CF5B9002

9.700

Perkins 403A-15G1

ACESSÓRIOS
M933800000

EAS 17-809 (quadro de arranque automático por falha de rede)

1.045

M305200140

Reboque de obra

775

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

225

M221010080

Kit de ligação à terra (5 m.)

85

M317802026

Tampão de depósito de combustível com chave

25

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********

Versão com tomadas Schuko (apenas para países que utilizem este tipo de tomadas)

sem suplemento

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 31
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GE 20 PSX
• Proteção do motor EP6
• Regulação eletrónica de tensão “AVR”
• Tomadas:1x400V 32A 3P+N+T CEE – 1x400V 16A 3P+N+T CEE 2x230V 16A 2P+T CEE
• Interruptor diferencial
• Interruptor magnetotérmico
• Botão de paragem de emergência
• Super Insonorizado
• Grupo preparado para arranque automático
por falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
22 kVA (17,6 kW) / 400 V / 31,8 A
• Potência trifásica (contínua):
20 kVA (16 kW) / 400 V / 28,9 A
• Potência monofásica (contínua): 7 kVA / 230 V / 30,4 A
• Dimensões (mm):
1720x980x1110
• Peso (a seco) :
650 Kg
• Depósito de combustível:		
60 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água
CF6C1003

Perkins 404A-22G1

Euros
11.120

ACESSÓRIOS
M933810000

EAS 28-809 (quadro de arranque automático por falha de rede)

1.095

M305200140

Reboque de obra

775

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

225

M221010080

Kit de ligação à terra (5 m.)

85

M317802026

Tampão de depósito de combustível com chave

25

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********

Versão com tomadas Schuko (apenas para países que utilizem este tipo de tomadas)

sem suplemento

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 31
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GE 35 PSX
• Proteção do motor EP6
• Regulação eletrónica de tensão “AVR”
• Tomadas:1x400V 63A 3P+N+T CEE – 1x400V 32A 3P+N+T CEE 		
1x230V 32A 2P+T CEE - 2x230V 16A 2P+T CEE
• Interruptor diferencial
• Interruptor magnetotérmico
• Botão de paragem de emergência
• Super Insonorizado
• Grupo preparado para arranque automático
por falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
33 kVA (26,4 kW) / 400 V / 47,6 A
• Potência trifásica (contínua):
30 kVA (24 kW) / 400 V / 43,3 A
• Potência monofásica (contínua): 11 kVA / 230 V / 47,6 A
• Dimensões (mm):
2030x870x1130
• Peso (a seco) :
920 Kg
• Depósito de combustível:		
65 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água
CF7J0003

Perkins 1103A-33G

Euros
13.220

ACESSÓRIOS
M933820000

EAS 42-809 (quadro de arranque automático por falha de rede)

1.295

M740350140

Reboque de obra

775

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

225

M840950080

Kit de ligação à terra (5 m.)

85

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********

Versão com tomadas Schuko (apenas para países que utilizem este tipo de tomadas)

sem suplemento

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 31
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Acessórios que se devem montar de fábrica

Descrição

Euros

Vela de pré-aquecimento

195

Indicador da temperatura da água e da pressão do óleo

350

Indicador da temperatura da água e da pressão do óleo

275

Aquecedor para água do motor

460

Bomba de extração de óleo

75

Tapa-chamas para tubo de escape

460

Filtro de recuperação dos vapores de óleo (Blow-by)

410

Rádio Controlo (não compatível com comando à distância)

400

Relé de isolamento

290

GE 15 PSX

GE 20 PSX

GE 35 PSX

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (APENAS COM EAS)

M842259555

Conversor RS 485 / RS 232

460

M933549555

ETHERNET / RS 232

295

M933829556

Modem GSM 12/24V (com antena)

355
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GE 35 PSSX
•
•
•
•
•
•
•
•

Proteção do motor EP6
Regulador de tensão eletrónico “AVR” nas três fases
Terminais de saída com barra de cobre
Interruptor diferencial
Interruptor magnetotérmico
Botão de paragem de emergência
Super Insonorizado
Grupo preparado para arranque automático
por falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
33 kVA (26,4 kW) / 400 V / 47,6 A
• Potência trifásica (contínua):
30 kVA (24 kW) / 400 V / 43,3 A
• Potência monofásica (contínua): 11 kVA / 230 V / 47,6 A
• Dimensões (mm):
2050x900x1420
• Peso (a seco) :
960 Kg
• Depósito de combustível:
100 litros

COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água
CG0J0053

Perkins 1103A-22G1

Euros
14.820

ACESSÓRIOS
MCF0CA0F10000

PAC 42 (60 A) Cuadro de teleconmutación ATS
(só para versão com quadro automático digital)

800

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

225

M221010080

Kit de ligação à terra (5 m.)

85

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********
-

Versão com quadro elétrico de 5 tomadas CEE
1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x400V 16A 3P+N+T CEE
2x230V 16A 2P+T SCHUKO

**********
Painel automático digital (sem tomadas)
Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 37
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480

420
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GE 55 PS
•
•
•
•
•
•
•

Proteção do motor EP6
Regulação eletrónica de tensão “AVR”
Tomadas: 1x400V 63A 3P+N+T CEE – 1x230V 16A 2P+T CEE
Interruptor diferencial
Interruptor magnetotérmico de quatro polos
Insonorizado
Grupo preparado para arranque automático
por falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
51 kVA (40,8 kW) / 400 V / 73,6 A
• Potência trifásica (contínua):
46 kVA (36,8 kW) / 400 V / 66,4 A
• Potência monofásica (contínua): 17 kVA / 230 V / 73,9 A
• Dimensões (mm):
2030x870x1130
• Peso (a seco) :
940 Kg
• Depósito de combustível:		
65 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, Turbo compressor com injeção direta, refrigeração a ar
CG1J1051

Perkins 1103A-33TG1

Euros
14.400

Para ver os acessórios e os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 34
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Acessórios que se devem montar de fábrica

Euros

Descrição
Vela de aquecimento

195

Indicador da temperatura da água e da pressão do óleo

275

Aquecedor para água do motor

460

Tapa-chamas para tubo de escape

460

Bomba de extração de óleo

75

Filtro de recuperação dos vapores do óleo

410

Relé de isolamento

290

Rádio Controlo (compatível com controlo remoto)

415

Relé do diferencial eletrónico

250

ACESSÓRIOS
Código

Descrição

Euros

M933830000

EAS 76-809 (quadro de arranque automático por falha de rede)

1.470

M740350140

Reboque de obra

775

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

225

M840950080

Kit de ligação à terra (5 m.)

85

M840950080

Tampão de depósito de combustível com chave

25

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (APENAS COM EAS)
M842259555

Conversor RS 485 / RS 232

460

M933549555

ETHERNET / RS 232

295

M933829556

Modem GSM 12/24V (com antena)

355
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GE 50 PSSX
•
•
•
•
•
•
•
•

Proteção do motor EP6
Regulador de tensão eletrónico “AVR” nas três fases
Terminais de saída com barra de cobre
Interruptor diferencial
Interruptor magnetotérmico
Botão de paragem de emergência
Super Insonorizado
Grupo preparado para arranque automático
por falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
51 kVA (40,8 kW) / 400 V / 73,6 A
• Potência trifásica (contínua):
46 kVA (36,8 kW) / 400 V / 66,4 A
• Potência monofásica (contínua): 17 kVA / 230 V / 73,9 A
• Dimensões (mm):
2050x900x1420
• Peso (a seco) :
1100 Kg
• Depósito de combustível:
100 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água
CJ4CA051

Perkins 1103A-33TG1

Euros
15.700

ACESSÓRIOS

MCJ4CA0F10000

PAC 70 (100 A) Quadro de comutação ATS
(só para versão com quadro automático digital)

965

M849200140

Reboque de obra

735

M849300177

Patim de arrasto

1.585

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

M840950080

Kit de ligação à terra (5 m.)

225
85

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
480

-

Versão com quadro elétrico de 5 tomadas CEE e SCHUKO
1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x400V 16A 3P+N+T CEE
1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

**********

Painel automático digital (sem tomadas)

420

**********

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 37
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GE 65 PSSX
•
•
•
•
•
•
•
•

Proteção do motor EP6
Regulador de tensão eletrónico “AVR” nas três fases
Terminais de saída com barra de cobre
Interruptor diferencial
Interruptor magnetotérmico
Botão de paragem de emergência
Super Insonorizado
Grupo preparado para arranque automático
por falha de rede (quadro automático EAS opcional)
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DATOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, autoexcitado, autoregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
66 kVA (52,8 kW) / 400 V / 95,2 A
• Potência trifásica (contínua):
60 kVA (48 kW) / 400 V / 86,6 A
• Potência monofásica (contínua): 22 kVA / 230 V / 95,6 A
• Dimensões mm:
2050x900x1420
• Dimensões mm:
2165x900x1420 (motor de acordo Stage 3A)
• Peso a seco :
1100 Kg
• Depósito de combustível:
100 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água

Euros

CJ5CA051

Perkins 1103A-33TG2

16.700

CJ5CB051

Perkins 1104D-44TG3 (motor de acordo Stage 3A)

18.300

ACESSÓRIOS

MCJ4CA0F10000

PAC 70 (100 A) Quadro de comutação ATS
(só para versão com quadro automático digital)

965

M849200140

Reboque de obra

735

M849300177

Patim de arrasto

1.585

M930350000

Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)

M840950080

Kit de ligação à terra (5 m.)

225
85

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
480

		
		

Versão com quadro elétrico de 5 tomadas CEE e SCHUKO
1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x400V 16A 3P+N+T CEE
1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO
(É obrigatória a instalação de relé diferencial eletrónico)

**********

Painel automático digital (sem tomadas)

420

**********

As tomadas 16A e 32A estão protegidas por um interruptor diferencial de elevada sensibilidade de 30mA.
Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 37
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Acessórios que se devem montar de fábrica
Descrição

Euros

GE 35 PS
SX

GE 50 PS
SX

GE 65 PS
SX

Vela de pré-aquecimento

195

Indicador da temperatura da água e da pressão do óleo

275

•
•

Interruptor da bateria

75

Rádio Controlo (Não compatível com comando á distância)

410

•
•
•
•

Relé do diferencial eletrónico (Ver notas no final da página)

290

•
•
•
•
•

Relé do diferencial eletrónico (Ver notas no final da página)

400

Relé do diferencial eletrónico tipo B (Ver notas no final da página)

•

•
•
•

•
•
•
•
•

340

•

•

300

•

•

1.600

Aquecedor para água do motor

460

Depósito de combustível de de 350 lt (Ver notas no final da página)

830

Relé de isolamento

395

Tapa-chamas para tubo de escape
Válvula de três vias e engate rápido para alimentação com depósito de
combustível externo

•

O relé diferencial e o relé de isolamento não podem ser montados em simultâneo.

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (APENAS COM EAS)
(Montado de fábrica) (disponível só para versão automática e com quadro automático de 5 tomadas)

Modem GSM (também GPRS) completo com an-

MCH7K20E10700 tena

390

•

•

•

MCH7K20E10161 Sistema de relé de alarmes

505

MCH7K20E19555 Sistema de saída RS 232 E 485

145

MCH7K20E19554 Sistema de saída ethernet (RJ45)

250

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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GE 90 PSX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Painel manual digital
Interruptor magnetotérmico de quatro polos
Cabos conectados à carga magneto térmica
Regulação eletrónica de tensão “AVR”
Medição do nível de combustível, temperatura da água e
pressão de óleo
Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
Gancho central para elevação do gerador
Bomba de extração de óleo
Super insonorizado
De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
90 kVA (72 kW) / 400 V / 130 A
• Potência trifásica (contínua):
82 kVA (65,6 kW) / 400 V / 118,3 A
• Dimensões (mm):
2630x1130x1750
• Peso (a seco) :
1540 Kg
• Depósito de combustível:
230 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água
CL9D00E1

Perkins 1104A-44TG2

Euros
20.790

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********
**********

Versão digital com caixa automática (sem tomadas)
Versão com painel de controlo eletrónico de 6 tomadas SCHUKO:

1x400V 125A 3P+N+T CEE - 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE
1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

600
1.000

(É obrigatória a instalação de relé diferencial eletrónico)

As tomadas de 16A e de 32A estão protegidas por um interruptor diferencial de alta
sensibilidade, 30mA.

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 41
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GE 120 PSX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Painel manual digital
Interruptor magnetotérmico de quatro polos
Cabos conectados à carga magneto térmica
Regulação eletrónica de tensão “AVR”
Medição do nível de combustível, temperatura da água e
pressão de óleo
Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
Gancho central para elevação do gerador
Bomba de extração de óleo
Super insonorizado
De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
114 kVA (91,2 kW) / 400 V / 164,5 A
• Potência trifásica (contínua):
104 kVA (83,2 kW) / 400 V / 150 A
• Dimensões (mm):
2630x1130x1750
• Peso (a seco) :
1720 Kg
• Depósito de combustível:
230 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, injeção direta, refrigeração a água
CMOD1OE1

Perkins 1104c-44TAG2

Euros
22.790

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
600

**********

Versão com painel automático digital (sem tomadas)

**********

Versão com quadro para conexão em paralelo

4.100

Versão com painel de control eletrónico de 6 tomadas SCHUKO:

1.000

**********

1x400V 125A 3P+N+T CEE - 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE
1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

(É obrigatória a instalação de relé diferencial eletrónico)

As tomadas de 16A e de 32A estão protegidas por um interruptor diferencial de alta
sensibilidade, 30mA.

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 41
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ACESSÓRIOS
Código

Descrição

Euros

GE 90 PSX

GE 120
PSX

M930350000

Comando á distância

210

M840950080

Kit de ligação a terra

75

MCL6M40E10154

Kit de suportes para acondicionamento em contentores

180

MCL6M40E10000

PAC 111-M (160 A) Quadro de comutação ATS

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

1.410

Nota: O quadro de comutação só pode montar-se na versão com quadro digital.

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (APENAS COM EAS)
(Montado de fábrica)
MCH7K20E10700 Modem GSM (também GPRS) completo com antena

390

MCH7K20E10161 Sistema de relé de alarmes

505

MCH7K20E19555 Sistema de saída RS 232 E 485

145

MCH7K20E19554 Sistema de saída ethernet (RJ45)

250

Nota: Em cada grupo só é possível montar um sistema de comunicação à distância
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Acessórios que se devem montar de fábrica
Descrição

Euros

GE 90 PSX

GE 120
PSX

Vela de aquecimento

195

Interruptor da bateria

75

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Iman permanente

1.935

Relé do diferencial eletrónico (Ver notas no final da página)
Relé do diferencial eletrónico tipo B (Ver notas no final da página)

460
1.605

Aquecedor para água do motor

460

Sensor de nível de água no radiador

130

Depósito de combustível de 350 lt

380

Relé de isolamento (Ver notas al final)

390

Tapa-chamas para tubo de escape

340

Válvula de três vias e engate rápido para alimentação com depósito de
combustível externo

295

Regulação de voltagem a partir do quadro

70

O relé diferencial e o relé de isolamento não podem ser montados em simultâneo.
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GE 165 PSX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Painel manual digital
Interruptor magnetotérmico de quatro polos
Bomba de extração de óleo
Medição do nível de combustível, temperatura da água e
pressão de óleo
Regulação eletrónica de tensão “AVR”
Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
Bomba de extração de óleo
Gancho central para elevação do gerador
Super Insonorizado
De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
165 kVA (132 kW) / 400 V / 238,1 A
• Potência trifásica (contínua):
150 kVA (120 kW) / 400 V / 216,5 A
• Potência monofásica (contínua): 55 kVA / 230 V / 239,1 A
• Dimensões (mm):
3400x1200x1800
• Peso (a seco) kg:
2260
• Depósito de combustível:
230 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, Turbo-aftercooler com injeção direta, refrigeração a água
CH0J30E1

Perkins 1106A-70TAG2

Euros
32.500

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********

Versão com quadro manual com 6 Tomadas CEE e SCHUKO (ver nota)

1x400V 125A 3P+N+T CEE - 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE
1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE -1x230V 16A 2P+T SCHUKO

1.000

(É obrigatória a instalação de relé diferencial eletrónico)

**********

Versão com quadro automatico digital (sem tomadas)

600

As tomadas de 16A e de 32A estão protegidas por um interruptor diferencial de alta sensibilidade, 30mA.

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 45
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GE 225 PS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Painel manual digital
Regulação eletrónica das rotações do motor
Interruptor magnetotérmico de quatro polos
Bomba de extração de óleo
Medição do nível de combustível, temperatura da água e
pressão de óleo
Regulação eletrónica de tensão “AVR”
Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
Bomba de extração de óleo
Gancho central para elevação do gerador
Insonorizado
De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
220 kVA (176 kW) / 400 V / 317,5 A
• Potência trifásica (contínua):
200 kVA (160 kW) / 400 V / 288,7 A
• Dimensões (mm):
3400x1200x1800
• Peso (a seco) kg:
2425
• Depósito de combustível:
230 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
Turbo-aftercooler com injeção direta, com regulação eletrónica das rotações do motor, refrigerado a água
CH1D40E1

Perkins 1106A-70TAG4

36.380

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********

Versão com quadro para ligação em paralelo

4.100

**********

Versão com quadro manual com 6 tomadas de saída CEE e SCHUKO (ver nota)
1x400V 125A 3P+N+T CEE - 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE
1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T Schuko

1.000

(É obrigatória a instalação de relé diferencial eletrónico)

**********

Versão com quadro automático digital (sem tomadas)

600

As tomadas de 16A e de 32A estão protegidas por um interruptor diferencial de alta sensibilidade,
30mA.

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 45
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ACESSÓRIOS
Código

Descrição

Euros

GE 165
PSX

M930350000

Comando á distância

210

M840950080

Kit de ligação a terra (5m)

75

•
•

M843050080

Kit de ligação a terra (5m)

155

MCL8M20E10000

PAC 170-M (250 A) Quadro de comutação ATS (até final de existências: CAP 300 M cód. M932420000) (ver
nota)

2.000

MCJ3K70E10000

PAC 275-M (400 A) Quadro de comutação ATS (até final de existências: CAP 300 M cód. M932420000) (ver
nota)

2.120

GE 225 PS

•
•
•

Nota: O quadro de comutação apenas pode ser montado com a versão de quadro digital automático.

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (APENAS COM EAS)
(Pedido no momento da ordem)
MCH7K20E10700 Modem GSM (também GPRS) completo com an-

390

•

•

MCH7K20E10161 Sistema de relé de alarmes

505

MCH7K20E19555 Sistema de saída RS 232 E 485

145

MCH7K20E19554 Sistema de saída ethernet (RJ45)

250

•
•
•

•
•
•

tena

Nota: Em cada grupo só é possível montar um sistema de comunicação à distância
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Acessórios que se devem montar de fábrica
Descrição
Interruptor da bateria

Euros

GE 165
PSX

GE 225 PS

115

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

PMG – Excitação do alternador com ímanes permanentes

1.935

Bomba automática de transferência de
combustível

1.425

Relé do diferencial eletrónico (Ver notas no final da página)

550

Aquecedor para água do motor

460

Sensor de nível de água no radiador

130

Depósito de combustível de 120 lt (Ver notas no final)

115

Depósito de combustível de 350 lt (Ver notas no final)

830

Depósito de combustível de 840 lt (Ver notas no final)

1.005

Relé de isolamento

390

Tapa-chamas para tubo de escape

460

Válvula de três vias e engate rápido para alimentação com depósito de combustível
externo

295

Regulação de voltagem a partir do quadro

70

Nota: 1) O relé diferencial e o relé de isolamento não podem ser montados em simultâneo.
2) Os depósitos de combustível de diferentes capacidades não podem ser montados simultaneamente.
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Grupos Eletrogéneos
Trifásicos/Monofásicos
Diesel
FTP
Super Insonorizados
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GE 90 FSX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Painel manual digital
Interruptor magnetotérmico de quatro polos
Cabos de conexão no interruptor de potência
Regulação eletrónica de tensão “AVR”
Medição do nível de combustível, temperatura da água e
pressão de óleo
Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
Gancho central para elevação do gerador
Bomba de extração de óleo
Super insonorizado
De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
90 kVA (72 kW) / 400 V / 130 A
• Potência trifásica (contínua):
83 kVA (66,4 kW) / 400 V / 119,8 A
• Dimensões (mm):
2630x1130x1750
• Peso (a seco) :
1580 Kg
						
1630 Kg (motor conforme Stage 3A)
• Depósito de combustível:
230 litros

COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, Turbo-aftercooler a ar com regulação eletrónica das rotações (rpm), injeção direta, refrigerado a
água, filtro de recuperação dos vapores do óleo “ Sistema Blow-by ”
Euros
CL6M40E1

FPT NEF45 SM3

19.490

CL6M50E1

FPT NEF45 TE1F (motor conforme a Stage 3A)

22.390

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********
**********

Versão com quadro para ligação em paralelo

4.100

Versão com painel de controlo eletrónico de 6 tomadas SCHUKO:

1.000

1x400V 125A 3P+N+T CEE - 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE
1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

(É obrigatória a instalação de relé diferencial eletrónico)

**********

Versão com painel automático digital (sem tomadas)

600

As tomadas de 16A e de 32A estão protegidas por um interruptor diferencial de alta
sensibilidade, 30mA.

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 51
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GE 110 FSX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Painel manual digital
Interruptor magnetotérmico de quatro polos
Cabos de conexão no interruptor de potência
Regulação eletrónica de tensão “AVR”
Medição do nível de combustível, temperatura da água e
pressão de óleo
Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
Gancho central para elevação do gerador
Bomba de extração de óleo
Super Insonorizado
De acordo com as normativas CE de ruido e segurança

DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
110 kVA (88 kW) / 400 V / 159 A
• Potência trifásica (contínua):
100 kVA (80 kW) / 400 V / 144 A
• Dimensões (mm):
2630x1130x1750
• Peso (a seco) :
1670 Kg
• Depósito de combustível:
230 litros

COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, Turbo-aftercooler a ar com regulação eletrónica das rotações (rpm), injeção direta, refrigerado a
água, filtro de recuperação dos vapores do óleo “ Sistema Blow-by ”
Euros
CL7M60E1

FPT NEF45 TM3

21.490

CL7J60E1

FPT NEF45 TE2F (motor conforme a Stage 3A)

23.890

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********
**********

Versão com quadro para ligação em paralelo

4.100

Versão com painel de controlo eletrónico de 6 tomadas SCHUKO:

1.000

1x400V 125A 3P+N+T CEE - 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE
1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

(É obrigatória a instalação de relé diferencial eletrónico)

**********

Versão com painel automático digital (sem tomadas)

600

As tomadas de 16A e de 32A estão protegidas por um interruptor diferencial de alta
sensibilidade, 30mA.

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 51
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GE 140 FSX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Painel manual digital
Interruptor magnetotérmico de quatro polos
Cabos de conexão no interruptor de potência
Regulação eletrónica de tensão “AVR”
Medição do nível de combustível, temperatura da água e
pressão de óleo
Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
Gancho central para elevação do gerador
Bomba de extração de óleo
Super Insonorizado
De acordo com as normativas CE de ruido e segurança

DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
140 kVA (112 kW) / 400 V / 202 A
• Potência trifásica (contínua):
125 kVA (100 kW) / 400 V / 180,4 A
• Dimensões (mm):
2630x1130x1750
• Peso (a seco) :
1700 Kg
• Depósito de combustível:
230 litros

COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, Turbo-aftercooler a ar com regulação eletrónica das rotações (rpm), injeção direta, refrigerado a
água, filtro de recuperação dos vapores do óleo “ Sistema Blow-by ”
Euros
CL7M60E1

22.690

FPT NEF45 TM3

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********

Versão com painel de controlo eletrónico de 6 tomadas SCHUKO:

1x400V 125A 3P+N+T CEE - 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE
1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

1.000

(É obrigatória a instalação de relé diferencial eletrónico)

**********

Versão com painel automático digital (sem tomadas)

600

As tomadas de 16A e de 32A estão protegidas por um interruptor diferencial de alta
sensibilidade, 30mA.

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 51
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ACESSÓRIOS
Código

Descrição

Euros

GE 90 FSX

GE 110
FSX

GE 140
FSX

M930350000

Comando á distância

225

M840950080

Kit de ligação a terra (5m)

85

MCL6M40E10154

Kit de suportes para acondicionamento em contentores

155

PAC 111-M (160 A) Quadro de comutação ATS (ver
nota)

1.410

•
•
•
•

•
•
•

MCL6M40E10000

•
•
•
•

MCL8M20E10000

PAC 170-M (250 A) Quadro de comutação ATS (até final de existências: CAP 300 M cód. M932420000) (ver
nota)

2.000

•

Nota: O quadro de comutação apenas pode ser montado com a versão de quadro digital automático.

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA (APENAS COM EAS)
(Pedido no momento da ordem)
MCH7K20E10700 Modem GSM (também GPRS) completo com an-

390

•

•

•

MCH7K20E10161 Sistema de relé de alarmes

505

MCH7K20E19555 Sistema de saída RS 232 E 485

145

MCH7K20E19554 Sistema de saída ethernet (RJ45)

250

•
•
•

•
•
•

•
•
•

tena

Nota: Em cada grupo só é possível montar um sistema de comunicação à distância
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Acessórios que se devem montar de fábrica
Descrição
Interruptor da bateria

Euros

GE 90 FSX

GE 110
FSX

GE 140
FSX

75

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

PMG – Excitação do alternador com ímanes permanentes

1.935

Relé do diferencial eletrónico (Ver notas no final da página)

460

Relé do diferencial eletrónico tipo B (Ver notas no final da página)

1.605

Aquecedor para água do motor

460

Sensor de nível de água no radiador

130

Depósito de combustível de 350 lt

380

Relé de isolamento (Ver notas no final da página)

390

Tapa-chamas para tubo de escape

340

Válvula de três vias e engate rápido para alimentação com depósito de
combustível externo

295

Regulação de voltagem a partir do quadro

70

Nota: 1) O relé diferencial e o relé de isolamento não podem ser montados em simultâneo.
2) Os depósitos de combustível de diferentes capacidades não podem ser montados simultaneamente.
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GE 165 FSX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Painel manual digital
Regulação eletrónica das rotações do motor
Interruptor magnetotérmico de quatro polos
Cabos de conexão no interruptor de potência
Medição do nível de combustível, temperatura da água e
pressão de óleo
Regulação eletrónica de tensão “AVR”
Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
Bomba de extração de óleo
Dois ganchos centrais para elevação do gerador
Super Insonorizado
De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
168 kVA (134,4 kW) / 400 V / 242,5 A
• Potência trifásica (contínua):
153 kVA (122,4 kW) / 400 V / 2220,8 A
• Dimensões (mm):
3750x1400x2030
• Peso (a seco) :
2700 Kg
• Depósito de combustível:
425 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, Turbo-aftercooler a ar com regulação eletrónica das rotações (rpm), injeção direta, refrigerado a
água, filtro de recuperação dos vapores do óleo “ Sistema Blow-by ”
Euros
CH5J50E1

FPT NEF 67 TE1F (motor conforme norma Stage 3A)

33.490

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********

Versão com quadro para ligação em paralelo

4.100

**********

Versão com painel de controlo manual de 6 tomadas SCHUKO (ver nota)

1.000

1x400V 125A 3P+N+T CEE - 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE
1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

(É obrigatória a instalação de relé diferencial eletrónico)

**********

Versão com quadro automático digital (sem tomadas)

600

As tomadas de 16A e de 32A estão protegidas por um interruptor diferencial de alta sensibilidade, 30mA.

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 60
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GE 185 FSX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Painel manual digital
Interruptor magnetotérmico de quatro polos
Cabos de conexão no interruptor de potência
Medição do nível de combustível, temperatura da água e
pressão de óleo
Regulação eletrónica de tensão “AVR”
Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
Bomba de extração de óleo
Dois ganchos centrais para elevação do gerador
Super Insonorizado
De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
192 kVA (153,6 kW) / 400 V / 277 A
• Potência trifásica (contínua):
175 kVA (140 kW) / 400 V / 252 A
• Dimensões (mm):
3750x1400x2030
• Peso (a seco) :
2800 Kg
• Depósito de combustível:
425 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, Turbo-aftercooler a ar com regulação eletrónica das rotações (rpm), injeção direta, refrigerado a
água, filtro de recuperação dos vapores do óleo “ Sistema Blow-by ”
Euros
CJ3K70E1

29.740

FPT NEF 67 TM4

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********

Versão com painel de controlo manual de 6 tomadas SCHUKO (ver nota)

1x400V 125A 3P+N+T CEE - 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE
1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

1.000

(É obrigatória a instalação de relé diferencial eletrónico)

**********

Versão com quadro automático digital (sem tomadas)

600

As tomadas de 16A e de 32A estão protegidas por um interruptor diferencial de alta sensibilidade, 30mA.

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 60
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GE 225 FSX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Painel manual digital
Interruptor magnetotérmico de quatro polos
Cabos de conexão no interruptor de potência
Medição do nível de combustível, temperatura da água e
pressão de óleo
Regulação eletrónica de tensão “AVR”
Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
Bomba de extração de óleo
Dois ganchos central para elevação do gerador
Super Insonorizado
De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS
Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
225 kVA (180 kW) / 400 V / 324,7 A
• Potência trifásica (contínua):
204 kVA (163 kW) / 400 V / 294,4 A
• Dimensões (mm):
3750x1400x2030
• Peso (a seco) kg:
2850
• Depósito de combustível:
425 litros

COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 tempos, Turbo-aftercooler a ar com regulação eletrónica das rotações (rpm), injeção direta, refrigerado a
água, filtro de recuperação dos vapores do óleo “ Sistema Blow-by ”
Euros
CH6K30E1

FPT NEF 67 TM7

34.890

CH6K50E1

FPT NEF 67 TE3F (motor conforme norma Stage 3A)

38.290

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********

Versão com quadro para ligação em paralelo
(apenas para motores de acordo com a norma Stage 3A)

4.100

**********

Versão com painel de controlo eletrónico de 6 tomadas SCHUKO (ver nota)

1.000

1x400V 125A 3P+N+T CEE - 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE
1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

(É obrigatória a instalação de relé diferencial eletrónico)

**********

Versão com quadro automático digital (sem tomadas)

600

As tomadas de 16A e de 32A estão protegidas por um interruptor diferencial de alta sensibilidade,
30mA.

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 60
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GE 275 FSX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Painel manual digital
Regulação eletrónica das rotações do motor
Interruptor magnetotérmico de quatro polos
Cabos de conexão no interruptor de potência
Medição do nível de combustível, temperatura da água e
pressão de óleo
Regulação eletrónica de tensão “AVR”
Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
Bomba de extração de óleo
Dois ganchos central para elevação do gerador
Super Insonorizado
De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
275 kVA (220 kW) / 400 V / 397 A
• Potência trifásica (contínua):
250 kVA (200 kW) / 400 V / 361 A
• Dimensões (mm):
3750x1400x2030
• Peso (a seco) :
3500 Kg
• Depósito de combustível:
425 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 tempos, Turbo aftercooler a ar com regulação eletrónica das rotações (rpm), injeção direta, refrigerado a
água, filtro de recuperação dos vapores do óleo “ Sistema Blow-by ”
Euros
CH7K20E1

FPT C87 TE3

40.790

CH7J70E1

FPT C87 TE3F (motor conforme norma Stage 3A)

46.380

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********
**********

Versão com quadro para ligação em paralelo

4.100

Versão com painel de controlo manual de 6 tomadas SCHUKO (ver nota)

1.000

1x400V 125A 3P+N+T CEE - 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE
1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

(É obrigatória a instalação de relé diferencial eletrónico)

**********

Versão com quadro automático digital (sem tomadas)

600

As tomadas de 16A e de 32A estão protegidas por um interruptor diferencial de alta sensibilidade,
30mA.

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 60
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GE 335 FSX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Painel manual digital
Regulação eletrónica das rotações do motor
Interruptor magnetotérmico de quatro polos
Cabos de conexão no interruptor de potência
Medição do nível de combustível, temperatura da água e
pressão de óleo
Regulação eletrónica de tensão “AVR”
Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
Bomba de extração de óleo
Dois ganchos central para elevação do gerador
Super Insonorizado
De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
• Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
330 kVA (264 kW) / 400 V / 476,3 A
• Potência trifásica (contínua):
300 kVA (240 kW) / 400 V / 433 A
• Dimensões (mm):
4100x1520x2150
• Peso (a seco) kg:
3890
• Depósito de combustível:
580 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 tempos, Turbo aftercooler a ar com regulação eletrónica das rotações (rpm), injeção direta, refrigerado a
água, filtro de recuperação dos vapores do óleo “ Sistema Blow-by ”
Euros
CH8K80E1

FPT C87 TE4

51.290

CH8J80E1

FPT C10 TE1F (motor conforme norma Stage 3A)

54.990

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********
**********

Versão com quadro para ligação em paralelo

5.000

Versão com painel de controlo manual de 6 tomadas SCHUKO (ver nota)

1.000

1x400V 125A 3P+N+T CEE - 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE
1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

(É obrigatória a instalação de relé diferencial eletrónico)

**********

Versão com quadro automático digital (sem tomadas)

600

As tomadas de 16A e de 32A estão protegidas por um interruptor diferencial de alta sensibilidade,
30mA.

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 60
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GE 385 FSX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Painel manual digital
Regulação eletrónica das rotações do motor
Interruptor magnetotérmico de quatro polos
Cabos de conexão no interruptor de potência
Medição do nível de combustível, temperatura da água e
pressão de óleo
Regulação eletrónica de tensão “AVR”
Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
Bomba de extração de óleo
Dois ganchos central para elevação do gerador
Super Insonorizado
De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS GE 385 FSX:
Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
Potência trifásica (máxima):		
385 kVA (308 kW) / 400 V / 555,7 A
Potência trifásica (contínua):
350 kVA (280 kW) / 400 V / 505,2 A
Dimensões (mm):
4100x1520x2150
Peso (a seco) :
4100Kg
Depósito de combustível:
580 litros
DADOS TÉCNICOS GE 385 FSX (Stage 3A):
Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
Potência trifásica (máxima):		
382 kVA (305,6 kW) / 400 V / 551,4 A
Potência trifásica (contínua):
346 kVA (273,6 kW) / 400 V / 499,4 A
Dimensões (mm):
4100x1520x2150
Peso (a seco) :
4100 Kg
Depósito de combustível:
580 litros

COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, Turbo aftercooler a ar com regulação eletrónica das rotações (rpm), injeção direta, refrigerado a
água, filtro de recuperação dos vapores do óleo “ Sistema Blow-by ”
Euros
CH9A30E1

FPT C13 TE2A

57.180

CH9J90E1

FPT C13 TE1F (motor conforme norma Stage 3A)

60.580

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********

Versão com quadro para ligação em paralelo

5.000

**********

Versão com painel de controlo manual de 6 tomadas SCHUKO (ver nota)

1.000

1x400V 125A 3P+N+T CEE - 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE
1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

(É obrigatória a instalação de relé diferencial eletrónico)

**********

Versão com quadro automático digital (sem tomadas)

600

As tomadas de 16A e de 32A estão protegidas por um interruptor diferencial de alta sensibilidade,
30mA.

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 60
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GE 455 FSX
•
•
•
•
•

Painel manual digital
Regulação eletrónica das rotações do motor
Interruptor magnetotérmico de quatro polos
Cabos de conexão no interruptor de potência
Medição do nível de combustível, temperatura da água e
pressão de óleo
• Regulação eletrónica de tensão “AVR”
• Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
• Bomba de extração de óleo
• Dois ganchos central para elevação do gerador
• Super Insonorizado
• De acordo com as normas CE de ruído e de segurança
DADOS TÉCNICOS GE 455 FSX:
Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
450 kVA (360 kW) / 400 V / 649,5 A
• Potência trifásica (contínua):
410 kVA (328 kW) / 400 V / 591,8 A
• Dimensões (mm):
4100x1520x2150
• Peso (a seco) :
4240 Kg
• Depósito de combustível:
580 litros
DADOS TÉCNICOS GE 455 FSX (Stage 3A):
Alternador síncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
• Potência trifásica (máxima):		
440 kVA (352 kW) / 400 V / 635,1 A
• Potência trifásica (contínua):
400 kVA (320 kW) / 400 V / 577,4 A
• Dimensões (mm):
4100x1520x2150
• Peso (a seco) :
4240 Kg
• Depósito de combustível:
580 litros
COM MOTOR A DIESEL E ARRANQUE ELÉTRICO
4 Tempos, Turbo-aftercooler a ar com regulação eletrónica das rotações (rpm), injeção direta, refrigerado a
água, filtro de recuperação dos vapores do óleo “ Sistema Blow-by ”
Euros
CJ0A40E1

FPT C13 TE3A

63.280

CJ0K00E1

FPT C13 TE2F (motor conforme norma Stage 3A)

67.080

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS
**********
**********

Versão com quadro para ligação em paralelo

5.000

Versão com painel de controlo manual de 6 tomadas SCHUKO (ver nota)

1.000

1x400V 125A 3P+N+T CEE - 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE
1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO

(É obrigatória a instalação de relé diferencial eletrónico)

**********

Versão com quadro automático digital (sem tomadas)

600

As tomadas de 16A e de 32A estão protegidas por um interruptor diferencial de alta sensibilidade, 30mA.

Para ver os acessórios que se devem montar em fábrica ver pág. 60
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ACESSÓRIOS

Código

Descrição

Euros

GE 165
FSX

GE 185
FSX

GE 225
FSX

GE 275
FSX

GE 335
FSX

GE 385
FSX

GE 455
FSX

M930350000 Comando á distância (10m)

225

•

•

•

•

85

•
•

•

M840950080 Kit de ligação a terra (5m)

•
•

M843050080 Kit de ligação a terra (5m)

180

M842750154 Kit “pés” contentor

155

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

PAC 170-M (250 A) Quadro de comutação ATS (até final de existências:
MCL8M20E10000 CAP 300 M cód. M932420000) (ver 2.000
nota)

MCJ3K70E10000

•
•

PAC 250-M (400 A) Quadro de comutação ATS (até final de existências:
2.120
CAP 300 M cód. M932420000) (ver
nota)
PAC 435-M (630 A) Quadro de comu-

MCH8K30E10000 tação (ATS)

2.700

(ver nota)
MCJ0K00E10000

PAC 550-M (800 A) Quadro de comutação (ATS)
(ver nota)

M842662145 Pré-filtro de ar Cyclone

•

2.940

•

215

Nota: O quadro de comutação só pode ser montado na versão com quadro digital automático

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA
(Pedido no momento da ordem)
Código

Descrição

MCH7K20E10700

Modem GSM (também GPRS)
completo com antena

MCH7K20E10161 Sistema de relé de alarmes

Euros

GE 165
FSX

GE 185
FSX

GE 225
FSX

GE 275
FSX

GE 335
FSX

GE 385
FSX

GE 455
FSX

390

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

505

MCH7K20E19555

Sistema de saída RS 232 E
485

145

MCH7K20E19554

Sistema de saída ethernet
(RJ45)

250

•

•

Nota: Em cada grupo só é possível montar um sistema de comunicação à distância
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Acessórios que se devem montar de fábrica

Descrição

Interruptor de bateria

Euros

GE 165
FSX

GE 185
FSX

GE 225
FSX

GE 275
FSX

GE 335
FSX

GE 385
FSX

GE 455
FSX

115

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

PMG – Excitação do alternador com ímanes
permanentes

1.935

Bomba automática de transferência de
combustível

1.250

•

•

•

•

•

•

•

Relé diferencial eletrónico (Ver notas)

630

•

•

•

Aquecedor de água do motor

460

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

Sensor de baixo nível de água

130

•
•

•

Relé de isolamento (Ver notas no final da pági-

390

•
•
•

•

750

•
•
•

•

Elementos de insonorização

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

na)

Tapa-chamas para tubo escape

340

Válvula de três vias e engate rápido para
alimentação com depósito de combustível
externo

295

•

•

•

•
•

Regulação de voltagem no quadro

70

•

•

•

•

Nota: O relé diferencial e o relé de isolamento não podem ser montados em simultâneo.
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