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รปูทรงรถขดุแบบ “อนิไลน”์
- มมุมองกวา้งขึน้ดว้ยกรอบหนา้ตา่งที่
แคบลง สามารถทนแรงกดดนัไดส้งูจาก
การกระจายก�าลงัทัว่บมูรถขดุอยา่งสมดลุ

โครงสรา้งต�า่ลงเพือ่การเคลือ่นยา้ย
ทีง่า่ยขึน้
- การออกแบบใหก้ระบอกสบูซอ้นกนัลดระดบั
ความสงูในการขนยา้ยของบมูรถขดุรวมลงเป็น 
3.5 ม.ในรุน่ 580ST และ 3.7 ม. ในรุน่ 590ST 
และ 695ST

LOW

การท�างานอยา่งปลอดภยัของรถขดุ
- บุง้กีด๋า้นนอกแบบตอ่ขยายคอือปุกรณท์ีด่ทีีส่ดุ
ส�าหรับสภาพงานทีย่ากล�าบาก สว่นทีเ่ลือ่นได ้
ของบุง้กีจ๋ะไมส่มัผัสดนิ จงึชว่ยรักษาประสทิธภิาพ 
ของอปุกรณไ์วไ้ด ้
- ฟันจับชว่ยในการยดึจับวสัดไุดอ้ยา่งยอดเยีย่ม

MAIN REASONS

TO CHOOSE THE T-SERIES

ตรวจจบัน�า้หนกัดว้ยระบบ
ไฮดรอลกิ
- ไฮดรอลกิป๊ัมชนดิปรมิาตรแบบ
เปลีย่นแปลงและเครือ่งยนต ์Tier 4i 
ชว่ยลดการใชเ้ชือ้เพลงิไดส้งูสดุถงึ 
14%

ประหยดัเวลา
- อปุกรณเ์สรมิไฮดรอลกิแบบผสมผสานซึง่ไดรั้บการจด 

สทิธบิตัรท�าใหผู้ใ้ชง้านสามารถเปลีย่นอปุกรณร์ถขดุ
จากในหอ้งคนขบัไดอ้ยา่งงา่ยดายเพยีงแคก่ดสวติช์
- ตวัยกไฮดรอลกิดา้นขา้งท�าใหส้ามารถเปลีย่นรถขดุ
ไดอ้ยา่งงา่ยดายและรวดเร็วในทกุสภาพการท�างาน
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ประหยดัตน้ทนุ
- เครือ่งยนต ์FPT ขนาด 4.5 ลติรที่
มแีรงบดิและพลงัแรงสงูชว่ยลดระยะ
เวลาตรวจสภาพได ้จงึมัน่ใจไดว้า่
ตน้ทนุการบ�ารงุรักษาของรถรุน่นีต้�า่
ทีส่ดุในตลาด

การบ�ารงุรกัษาทีป่ลอดภยัและ
งา่ยดาย
- สามารถตรวจสอบจดุส�าคญัหลกัไดอ้ยา่ง
งา่ยดายจากพืน้ดนิ
- ฝาครอบหนา้เครือ่งยนตแ์บบเอยีงและการจัด
วางสว่นประกอบตา่งๆ อยา่งสมบรูณแ์บบท�าให ้
สามารถบ�ารงุรักษาตามก�าหนดไดอ้ยา่งรวดเร็ว

หอ้งคนขบัทีส่ะดวก
สบายและปลอดภยั
- เห็นการท�างานทกุอยา่ง
ของรถตกัหรอืรถขดุอยา่ง
ชดัเจน
- กระจกบงัลมหนา้และหลงั
เปิดไดเ้ต็มบานเพือ่ระบาย
อากาศในหอ้งโดยสารได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

การควบคมุการกระฉอกของบุง้กี ๋
ขณะขบัขีแ่บบอตัโนมตั ิ
- การควบคมุการกระฉอกของบุง้กีข๋ณะขบัขีแ่บบอตัโนมตัมิกีารตัง้คา่
3 รปูแบบเพือ่ใหเ้หมาะกบัสภาพการท�างานทีแ่ตกตา่งกนั

รอบการตกัทีร่วดเร็ว
- โหมดกลบัสูต่�าแหน่งขดุจะชว่ยจัด
ต�าแหน่งรถตกัอตัโนมตักิลบัเขา้ที่
ไดอ้ยา่งแมน่ย�าและควบคมุการตกั
ไดง้า่ย



4

ประหยดัตน้ทนุ

การบ�ารงุรกัษาทีป่ลอดภยัและ
งา่ยดาย

FPT ผูน้�าดา้นเทคโนโลยเีครือ่งยนต์
• Fiat เป็นผูค้ดิคน้เทคโนโลย ี«คอมมอนเรล» ในชว่งปีค.ศ. 1980
• Fiat Power Train ผลติเครือ่งยนตส์�าหรับอตุสาหกรรมมากกวา่ 600,000 เครือ่งตอ่ปี
• เครือ่งยนตข์องเราไมไ่ดใ้ชง้านในรถไถดนิอยา่งเดยีวแตย่งัใชใ้นรถบรรทกุ อปุกรณ์
การเกษตร การเดนิเรอื และการทหารอกีดว้ย

• จดุตรวจสอบน�้ามนัและตวักรองอยูท่างซา้ยของ
ฝากระโปรงท�าใหเ้ปิดใชไ้ดง้า่ย ชอ่งดา้นหนา้ท�าให ้
คนขบัสามารถเห็นสว่นประกอบของเครือ่งยนตต์า่งๆ 
ไดท้ัง้หมดอกีดว้ย
• โครงกนัชนรอบหมอ้น�้าชว่ยป้องกนัความเสยีหาย
หากเครือ่งยนตช์นเขา้กบัสิง่กดีขวางทีค่วามเร็วไม่
เกนิ 5 กม./ชม. จงึลดตน้ทนุการซอ่มแซมจาก
อบุตัเิหตเุพราะรอยแตกในหมอ้น�้า

เครือ่งยนต ์FPT Multijet
เครือ่งยนต ์FPT Multijet 4.5 ลติรใหป้ระสทิธภิาพสงู 

และใชต้น้ทนุการบ�ารงุรักษาต�า่ทีส่ดุในตลาด:
• ระบบไอดพีรอ้มตวักรองแบบแรงเหวีย่งหนศีนูย ์
(pre-ilter) ชว่ยลดรอบระยะเวลาท�าความสะอาด
• ลกูสบูแบบความผันผวนสงูและทอ่รว่มไอดี
• ระบบคอมมอนเรลแรงดนัสงูแบบมลัตอินิเจกชัน่ 
เพือ่สว่นผสมอากาศและเชือ้เพลงิทีส่มบรูณแ์บบ
และประสทิธภิาพการเผาไหมท้ีด่เียีย่มยิง่ขึน้
• ป๊ัมอดัฉีดกลไกส�าหรับรุน่ 580T ม่ันใจไดใ้น
พลงัแรงสงูเมือ่ใชร้ว่มกบัระบบหวัฉีดทีบ่�ารงุ
รักษางา่ยและใชง้านงา่ย
• พัดลมแบบหนดื: ประหยดัพลงังานดว้ยระบบ
ท�าความเย็นทีใ่ชพ้ลงังานต�า่

ENGINE

A POWERFUL HEART
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• บุง้กีด๋า้นนอกแบบตอ่ขยายคอืสว่นหนึง่ในดเีอ็นเอของ CASE เพราะสว่นประกอบทกุชิน้ที่
สมัผัสกบัดนิจะไดรั้บการป้องกนัการกระแทกและการสะสมเศษดนิ
• ฟันจับชว่ยในการยดึจับวสัดไุดอ้ยา่งยอดเยีย่ม โดยเฉพาะเมือ่ตอ้งวางทอ่
• บมูรถขดุแบบงอท�าใหส้ามารถขดุไดด้ยี ิง่ขึน้และท�าใหส้ามารถใชร้ถขดุดนิไดง้า่ยขึน้
• การควบคมุแบบน�ารอ่ง (Pilot control) จะหยดุท�างานโดยอตัโนมตัเิมือ่ไมใ่ชง้าน เพิม่
ความปลอดภยัยิง่ขึน้ และจะสามารถกลบัมาท�างานใหมอ่กีครัง้ทนัทเีมือ่แตะทีส่วติช์

การท�างานอยา่งปลอดภยัของรถขดุ
ดเีอ็นเอของราชา

ระบบไฮดรอลกิตรวจจับน�้าหนักจะท�างานในปรมิาณทีพ่อดสี�าหรับแตล่ะงาน แมว้า่เครือ่งยนต์
จะท�างานดว้ยความเร็วรอบต�า่ ท�าใหป้ระหยดัน�้ามนัไดส้งูสดุถงึ 14% เมือ่เทยีบกบัป๊ัมเฟือง
แบบเดมิ CASE คอืผูผ้ลติรถตกัหนา้ขดุหลงัเพยีงรายเดยีวทีม่สีว่นกลางเป็นไฮดรอลกิแบบปิด 
ไมว่า่จะใชป๊ั้มประเภทใดกต็าม ระบบไฮดรอลกิแบบปิดท�าใหส้ามารถเคลือ่นทีไ่ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 
โดยไมค่�านงึถงึโหลดงาน และใชง้านสง่ก�าลงัไดค้งที ่ท�าใหผู้ใ้ชง้านควบคมุเครือ่งไดด้ยี ิง่ขึน้
และมรีอบวงจรทีร่วดเร็ว

ตรวจจบัน�า้หนกัดว้ยระบบไฮดรอลกิ
ก�าลงัทีป่รับใหเ้หมาะสม

CASE มตีวัเลอืกใหมท่ีด่กีวา่เดมิดว้ยการน�าเสนอการออกแบบรถขดุแบบใหมท่ีม่รีปูทรง
กระบอกสบูแบบ “อนิไลน”์ และบุง้กีด๋า้นในแบบตอ่ขยายได ้กระบอกสบูแบบเรยีงแถวท�าให ้
สามารถมองเห็นกระบอกสบูบนบมูรถตกัไดอ้ยา่งครบถว้นและลดการโคง้งอของโครงสรา้ง จงึ
กระจายความเคน้ไดด้ ีนีเ่ป็นวธิกีารทัว่ไปส�าหรับรถขดุขนาดใหญท่ีต่อ้งการความเสถยีรและ
ประสทิธภิาพในการท�างาน เทคโนโลยใีหมน่ีจ้ะน�ามาใชก้บับมูรถตกัดเีอ็นเอของ CASE ทีอ่อกแบบ 

มาส�าหรับรถขดุอนัโดง่ดงัทีม่าพรอ้มกบักระบอกสบูซอ้นและบุง้กีด๋า้นนอกแบบตอ่ขยายได ้

รปูทรงรถขดุแบบ “อนิไลน”์
ไมม่คีวามเคน้

BACKHOE

TAILORED MADE SOLUTIONS
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• การควบคมุการกระฉอกของบุง้กีข๋ณะขบัขีแ่บบอตัโนมตัจิะชว่ยลดการสัน่สะเทอืนของอารม์
รถตกัระหวา่งการขบัเคลือ่น ชว่ยใหว้สัดไุมร่ว่งลงในทกุสภาพพืน้ผวิ เพือ่ใหข้บัเคลือ่นไดเ้ร็ว
ยิง่ขึน้และลดระยะเวลาขบัเคลือ่นอารม์ ระบบมกีารตัง้คา่ใหเ้ลอืก 3 แบบเพือ่ใหต้รงตามความ
ตอ้งการของลกูคา้หรอืสภาพดนิตา่งๆ
• เพลาหนา้สา่ยได ้+/-11 องศาเพือ่ใหม้แีรงฉุดลากบนพืน้ผวิทีข่รขุระ ยกบุง้กีไ๋ดด้ขี ึน้ และ
ท�าใหส้ามารถท�างานไดใ้นปรมิาณมากเชน่เดมิ
• รปูแบบยางทีแ่ตกตา่งกนั (ตัง้แตเ่ชงิอตุสาหกรรมไปจนถงึเชงิเกษตรกรรม) และเทคโนโลย ี
(เรเดยีลหรอืไบแอส) มใีหเ้ลอืกไดต้ามความตอ้งการดา้นแรงฉุดลากหรอืความตา้นทานแรง
กระแทกและความเคน้ทีแ่ตกตา่งกนั

อารม์รถตกัแบบโคง้ดา้นหนา้ชว่ยท�าใหร้ถบรรทกุตกัดนิไดด้ขี ึน้ สว่นระบบกลไกปรับระดบั
อตัโนมตัชิว่ยการท�างานของคนขบั
ฟังกช์นักลบัสูต่�าแหน่งขดุจะชว่ยไมใ่หค้นขบัตอ้งสัง่งานตกัซ�า้ๆ และท�าใหป้ฏบิตังิานไดเ้ร็วขึน้ 
มมุมองดา้นหนา้รถตกัชดัเจนและฟีเจอรร์ะบบกลไกปรับระดบัอตัโนมตัทิ�าใหบ้รรทกุและขน
ถา่ยพาเลตไดอ้ยา่งรวดเร็วและงา่ยดาย

การควบคมุการกระฉอกของบุง้กีข๋ณะขบัขี่
แบบอตัโนมตั ิ
ปลอดภยัส�าหรับผลผลติ

รอบการตกัทีร่วดเร็ว
ท�างานไดง้า่ยกวา่ทีเ่คย!

LOADER:

STRAIGHT TO PERFORMANCE
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CAB

AND SEAT
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• คนัควบคมุแบบน�ารอ่ง (Pilot control) และทีว่างขอ้มอืสามารถปรับไดท้ัง้หมดเพือ่ใหเ้หมาะกบัขนาดตวั
ของผูใ้ชง้าน
• หอ้งคนขบัตัง้อยูบ่นแทน่หุม้ฉนวนซึง่จะชว่ยลดแรงสัน่สะเทอืนและระดบัเสยีงรบกวนไดถ้งึ 77 เดซเิบล (เอ)
• ยิง่เห็นชดัเจนยิง่ปลอดภยั: กระจกหลงัสามารถบดิไดจ้นสดุเพือ่ใหเ้ห็นบรเิวณพืน้ทีข่ดุไดโ้ดยปราศจาก 

สิง่บดบงั และยงัสามารถเปิดกระจกหลงัเพือ่ชว่ยป้องกนัฝนไดอ้กีดว้ย
• การปรับชว่งเอวและพนักวางแขนทีป่รับไดจ้นสดุท�าใหน่ั้งท�างานไดส้บายตลอดทัง้วนั
• หนา้ตา่งหอ้งคนขบัทัง้ 4 บานสามารถเปิดเพยีงบางสว่นหรอืเปิดสดุเพือ่ใหร้ะบายอากาศในหอ้งคนขบัไดม้ากทีส่ดุ
• ต�าแหน่งวทิยเุหนอืหวัแบบใหมแ่ละกลอ่งเกบ็เอกสาร พรอ้มชอ่งเก็บของแบบล็อกได ้ท�าใหห้อ้งคนขบัของ 
CASE เป็นเหมอืนออฟฟิศทีแ่สนสะดวกสบาย
• ขัน้บนัไดกวา้งและมอืจับทีม่ัน่คงท�าใหเ้ขา้และออกหอ้งคนขบัไดอ้ยา่งงา่ยดาย ชอ่งประตขูนาดใหญซ่ึง่ไร ้
ส ิง่กดีขวางท�าใหเ้ขา้ไปน่ังประจ�าทีไ่ดง้า่ย
ส�าหรับการท�างานในเวลากลางคนื รถตกัหนา้ขดุหลงัจาก CASE มาพรอ้มกบัไฟสอ่งท�างาน 10 ดวง ซึง่รวมถงึ 
ไฟดา้นขา้งอกีฝ่ังละ 2 ดวงเพือ่การมองเห็นทีช่ดัเจนสงูสดุ

• ยก/ลดทีต่กั
• เอยีงบุง้กี๋
• ควบคมุสดัสว่นการเปิดและการปิดบุง้กีแ๋บบอเนกประสงค ์4-ใน-1 หรอือปุกรณ์
เสรมิไฮดรอลกิอืน่ๆ
• ต�าแหน่งบุง้กีล๋อย
• ล็อกเฟืองทา้ย (ยกเวน้ในรุน่ 695ST ซึง่ใชเ้ฟืองทา้ยแบบลมิเิต็ดสลปิ)
• สวติชต์ดัระบบสง่ก�าลงั
• การกลบัสูต่�าแหน่งขดุแบบอตัโนมตัิ

หอ้งคนขบัทีส่ะดวกสบายและปลอดภยั
เขา้ประจ�าทีน่ั่ง

คนัควบคมุเพยีงอนัเดยีวสามารถสัง่การฟังกช์นัรถตกัไดท้ัง้หมด

อปุกรณเ์สรมิจอยสตกิน�ารอ่งดา้นหลงั 
มาตรฐาน: ระบบควบคมุแบบกลไก

CAB AND SEAT

A CAB FIT FOR A KING
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เครือ่งยนต์ เป็นไปตามมาตรฐาน 97/68/CE Tier 3 ในการลดมลภาวะ - เครือ่งยนตเ์ทอรโ์บชารจ์ 4.5 ลติร 4 สบู
ระบบหวัฉดี กลไกโดยตรง คอมมอนเรลความดนัสงู คอมมอนเรลความดนัสงู คอมมอนเรลความดนัสงู
รุน่ CNH 445TA/ML5 CNH 445TA\EEA CNH 445TA\EGH CNH 445TA\EGH
ก�าลงั (ตาม ISO 14396) 72 กโิลวตัต/์97 แรงมา้ 72 กโิลวตัต/์97 แรงมา้ 82 กโิลวตัต/์110 แรงมา้ 82 กโิลวตัต/์110 แรงมา้

แรงบดิสงูสดุ (ตาม ISO 14963) 400 นวิตนัเมตร ที ่1400 
1/นาที

453 นวิตนัเมตร ที ่1400 
1/นาที

516 นวิตนัเมตร ที ่1400 
1/นาที

516 นวิตนัเมตร ที ่1400 
1/นาที

ระบบสง่ก�าลงั
พาวเวอรช์ตัเตลิ
ความเร็วเดนิหนา้ 6-10-21-40 กม./ชม. 6-10-21-40 กม./ชม. 6-10-21-40 กม./ชม. -
ความเร็วถอยหลงั 7-12-25-47 กม./ชม. 7-12-25-47 กม./ชม. 7-12-25-47 กม./ชม. -
พาวเวอรช์ฟิต ์
ความเร็วเดนิหนา้ - 6 - 10 - 22 - 39 กม./ชม. 6 - 10 - 22 - 39 กม./ชม. 6 - 10 - 22 - 39 กม./ชม.
ความเร็วถอยหลงั - 7 - 12 - 26 กม./ชม. 7 - 12 - 26 กม./ชม. 7 - 12 - 26 กม./ชม.
ระบบไฮดรอลกิ

ประเภทปั๊มและการไหล
ปั๊มเฟืองคู่

151 ลติร/นาท ีที ่2200 
รอบตอ่นาที

ชนดิปรมิาตรเปลีย่นแปลง 
6 ถงึ 151 ลติร/นาท ี 
ที ่2200 รอบตอ่นาที

ปั๊มเฟืองคู ่151 ลติร/นาท ี 
ที ่2,200 รอบตอ่นาที

ชนดิปรมิาตรแบบ
เปลีย่นแปลง

6 ถงึ 151 ลติร/นาท ีที ่
2200 รอบตอ่นาที

ชนดิปรมิาตรเปลีย่นแปลง
6 ถงึ 151 ลติร/นาท ีที ่

2200 รอบตอ่นาที

ระดบัแรงดนัสงูสดุ 205 บาร์ 205 บาร์ 205 บาร์ 205 บาร์
แบตเตอรี่ 12 โวลต ์/ 12 โวลต ์95 แอมแปรช์ ัว่โมง, 900A (SAE) / 120 แอมแปร์
น�า้หนกัใชง้าน ในรุน่ไซดช์ฟิต ์มบีุง้ก ีต๋กัมาตรฐานพรอ้มฟนั, บุง้ก ีห๋ลงั 610 มม., ถงัเชือ้เพลงิบรรจเุต็ม และผูใ้ชง้านน�า้หนกั 75 กก.
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้, อารม์มาตรฐาน/
ดา้นนอก 7950 กก. 7950 กก. 8020 กก. 8740 กก.

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้, อารม์แบบยดืได/้
ดา้นนอก 8050 กก. 8050 กก. 8120 กก. 8840 กก.

รศัมกีารหมนุ  
ยางหนา้ 12.5/80-18, ลอ้ไมเ่บรก, ใชร้ะบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 4300 มม.ทีข่อบดา้นนอกของลอ้หนา้ - 5600 มม.ทีม่มุบุง้ก ี๋
เพลา ยางและเบรก
เบรก การเบรกดว้ยหมอ้ลม: เบรกโดยมพีืน้ทีเ่สยีดทาน 2,472 ตร.ซม.
ยาง ยางตอ้งเป็นยางอเนกประสงคห์รอืยางอตุสาหกรรมส�าหรบัพืน้ดนิแบบแข็ง หรอืยางเกษตรกรรมส�าหรบัพืน้ดนิแบบรว่น

- ยางหนา้ ยางหนา้ 18" และยางหลงั 
26" หรอื 28"

ยางหนา้ 18" และยางหลงั 
26" หรอื 28"

ยางหนา้ 18" และยางหลงั 
26" หรอื 28" ยางหนา้ 26" และ 26"

- ยางหลงั ยางหนา้ 20" และยางหลงั 
30"

ยางหนา้ 20" และยางหลงั 
30"

ยางหนา้ 20" และยางหลงั 
30" ยางหนา้ 24" และ 24"

เพลาหนา้: การแกวง่ +/- 11° ตวัล็อกเฟืองทา้ย ตวัล็อกเฟืองทา้ย ตวัล็อกเฟืองทา้ย เฟืองทา้ยแบบลมิเิต็ดสลปิ
ความจุ
ถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ 145 ลติร 145 ลติร 145 ลติร 145 ลติร
ระบบหลอ่เย็น 24 ลติร 24 ลติร 24 ลติร 24 ลติร
น�า้มนัไฮดรอลกิ 122 ลติร 122 ลติร 122 ลติร 126 ลติร
น�า้มนักระปกุเกยีร:์ พาวเวอรช์ตัเตลิ 
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 20.8 ลติร 20.8 ลติร 20.8 ลติร 20.8 ลติร

พาวเวอรช์ฟิต:์ เฟืองทา้ยเพลาหนา้ 
ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 6.5 ลติร 6.5 ลติร 6.5 ลติร 6.5 ลติร

ภาคเอาตพ์ตุ 0.7 + 0.7 ลติร  0.8 ลติร + 0.8 ลติร  0.8 ลติร + 0.8 ลติร  0.8 ลติร + 0.8 ลติร
รวมเพลาหลงั ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 21.2 ลติร  21.2 ลติร  21.2 ลติร  21.2 ลติร
การปลอ่ยมลพษิ (กรมั/กโิลวตัตช์ ัว่โมง)
การปลอ่ย CO2 773 790 744 744
การปลอ่ย NOx 4.1 4.4 3.6 3.6
การปลอ่ย HC 0.1 0.1 0.1 0.1
การปลอ่ย CO 1.8 1.8 0.9 0.9
การปลอ่ย PM 0.26 0.25 0.13 0.13
การปลอ่ย NOx + HCNM 4.2 4.5 3.7 3.7
เสยีงรบกวน
เดซเิบล(เอ) ภายใน 77
เดซเิบล(เอ) ภายนอก 102  102 103 103
ระดบัความส ัน่สะเทอืน สว่นกา้นดา้นบน 2.5 ม./วนิาท2ี - สว่นทอ้ง 0.5 ม./วนิาท2ี

580T 580ST 590ST 695ST

SPECIFICATIONS



10

D

C
A

F

E

M

B

O      

P
G

ขนาดของเครือ่งจกัร

580T 580ST
ทีต่กั แบบตรง ชุดโครงตดิเครือ่งมอื ชุดโครงตดิเครือ่งมอื

A ความสงูการเทสงูสดุภายใตบุ้ง้ก ีท๋ ี ่45° 2780 มม. 2685 มม. 2685 มม.
B ระยะยืน่ไกลสงูสดุพรอ้มบุง้กีท๋ ี ่45° 785 มม. 830 มม. 830 มม.
C สลกัความสงูสงูสดุ 3500 มม. 3460 มม. 3460 มม.
D ความสงูบุง้กีส๋งูสดุ 4405 มม. 4250 มม. 4250 มม.
M ระยะขดุลกึสงูสดุบุง้ก ีใ๋นแนวนอน 75 มม. 120 มม. 120 มม.
E องศาบุง้กี ๋(บนพืน้) 43° 43° 43°
F องศาบุง้กี ๋(ในต�าแหนง่เคลือ่นยา้ย) 46° 46° 46°

น�า้หนกัยก (ทีศ่นูยก์ลางแรงดงึดดูของโหลดบุง้กี)๋ 4970 กก. 4830 กก. 4830 กก.
น�า้หนกัยกทีค่วามสงูสงูสดุ 3550 กก. 3450 กก. 3450 กก.
แรงยก (กระบอกสบูบมู) 3625 daN 4050 daN 4050 daN
แรงผลกั (กระบอกสบูบุง้กี)๋ 6340 daN 6545 daN 6545 daN

ขนาด
G ความสงูบมู (ต�าแหนง่เคลือ่นยา้ย) 3455 มม. 3455 มม.

ความยาวโดยรวม - มบีุง้ก ีม๋าตรฐาน 5560 มม. 5560 มม.
O ฐานลอ้ 2175 มม. 2175 มม.
P ความสงูของหอ้งโดยสาร 2950 มม. 2950 มม.
Q ความกวา้งโดยรวม - มบีุง้ก ีม๋าตรฐาน 2430 มม. 2430 มม.

ความกวา้งดา้นนอกยาง 2230 มม. 2230 มม.
S องศาชดเชยการปรบัระดบักนัโคลง 14° 14°

รถขดุ ยดื มาตรฐาน/หดกลบั ยดื มาตรฐาน/หดกลบั
องศาการแกวง่ 180° 180° 180° 180°

L ระยะขดุลกึสดุ 5435 มม. 4369 มม. 5435 มม. 4369 มม.
I ระยะยืน่ไกลสดุจากจดุแกวง่ 6238 มม. 5229 มม. 6238 มม. 5229 มม.

ระยะยืน่ไกลสดุทีเ่พลาหลงั 7563 มม. 6554 มม. 7563 มม. 6554 มม.
J ความสงูใชง้านสงูสดุ 6789 มม. 5875 มม. 6789 มม. 5875 มม.
K ความสงูในการบรรทกุ 4834 มม. 3923 มม. 4834 มม. 3923 มม.

ระยะการเยือ้งตรงกลาง 0.62 ม. 0.62 ม. 0.62 ม. 0.62 ม.
น�า้หนกัยกเมือ่ยืน่จนสดุ 1049 กก. 1393/1296 กก. 1049 กก. 1393/1296 กก.
แรงผลกั (บุง้ก ี)๋ 5323 daN 5323 daN 5323 daN 5323 daN
แรงผลกั (อารม์) 2441 daN 3352 daN 2441 daN 3352 daN

R การหมนุบุง้กี๋ 200°/195° หวัตอ่ไฮ
ดรอลกิ 

200°/195° หวัตอ่ไฮ
ดรอลกิ

200°/195° หวัตอ่ไฮ
ดรอลกิ

200°/195° หวัตอ่ไฮ
ดรอลกิ

T-SERIES  

BACKHOE LOADERS
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R
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590ST 695ST
ทีต่กั ชุดโครงตดิเครือ่งมอื ชุดโครงตดิเครือ่งมอื

A ความสงูการเทสงูสดุภายใตบุ้ง้ก ีท๋ ี ่45° 2685 มม. 2750 มม.
B ระยะยืน่ไกลสงูสดุพรอ้มบุง้กีท๋ ี ่45° 830 มม. 750 มม.
C สลกัความสงูสงูสดุ 3460 มม. 3520 มม.
D ความสงูบุง้กีส๋งูสดุ 4250 มม. 4350 มม.
M ระยะขดุลกึสดุบุง้กีใ๋นแนวนอน  120 มม. 85 มม.
E องศาบุง้กี ๋(บนพืน้) 43° 45°
F องศาบุง้กี ๋(ในต�าแหนง่เคลือ่นยา้ย) 46° 46°

น�า้หนกัยก (ทีศ่นูยก์ลางแรงดงึดดูของโหลดบุง้กี)๋ 4830 กก. 4770 กก.
น�า้หนกัยกทีค่วามสงูสงูสดุ 3450 กก. 3550 กก.
แรงยก (กระบอกสบูบมู) 4050 daN 7400 daN
แรงผลกั (กระบอกสบูบุง้กี)๋ 6545 daN 5520 daN

ขนาด
G ความสงูบมู (ต�าแหนง่เคลือ่นยา้ย) 3682 มม. 3647 มม.

ความยาวโดยรวม - มบีุง้ก ีม๋าตรฐาน 5560 มม. 5499 มม.
O ฐานลอ้ 2175 มม. 2200 มม.
P ความสงูของหอ้งโดยสาร 2950 มม. 2900 มม.
Q ความกวา้งโดยรวม - มบีุง้ก ีม๋าตรฐาน 2430 มม. 2480 มม.

ความกวา้งดา้นนอกยาง 2230 มม. -
S องศาการชดเชยการปรบัระดบักนัโคลง 14° 14°

รถขดุ ยดื มาตรฐาน/หดกลบั ยดื มาตรฐาน/หดกลบั
องศาการแกวง่ 180° 180° 180° 180°

L ระยะขดุลกึสดุ 5887 มม. 4670 มม. 5810 มม. 4595 มม.
I ระยะยืน่ไกลสดุจากจดุแกวง่ 6655 มม. 5497 มม. 6645 มม. 5185 มม.

ระยะยืน่ไกลสดุทีเ่พลาหลงั 7960 มม. 6510 มม. 7960 มม. 6510 มม.
J ความสงูใชง้านสงูสดุ 7141 มม. 6111 มม. 7215 มม. 6192 มม.
K ความสงูในการบรรทกุ 5196 มม. 4166 มม. 5271 มม. 4249 มม.

ระยะการเยือ้งตรงกลาง 0.62 ม. 0.62 ม. 0.62 ม. 0.62 ม.
น�า้หนกัยกเมือ่ยืน่สดุ 1097 กก. 1472/1369 กก. 1097 กก. 1472/1369 กก.
แรงผลกั (บุง้ก ี)๋ 6111 daN 6111 daN 6111 daN 6111 daN
แรงผลกั (อารม์) 2488 daN 3482 daN 2488 daN 3482 daN

R การหมนุบุง้กี๋ 198°/195° หวัตอ่ไฮ
ดรอลกิ

198°/195° หวัตอ่ไฮ
ดรอลกิ

198°/195° หวัตอ่ไฮ
ดรอลกิ

198°/195° หวัตอ่ไฮ
ดรอลกิ

SPECIFICATIONS
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อะไหลแ่ละบรกิาร
เครอืขา่ยการบรกิารลกูคา้ครอบคลมุทัว่โลก
ไมว่า่จะอยูท่ีใ่ด การใหบ้รกิารและการดแูลการลงทนุทีเ่กนิความคาดหมายคอืงานของเรา เชือ่มัน่ใน CASE และตวัแทนจ�าหน่าย CASE  
ในการจัดหาโซลชูัน่ครบวงจร เครือ่งจักร ค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญ ไฟแนนซท์ีย่ดืหยุน่ อะไหลแ่ทข้อง CASE และการบรกิารทีร่วดเร็ว 
เราจะท�าใหล้กูคา้ไดส้มัผัสประสบการณก์ารใชง้านทีด่ทีีส่ดุ 
เพือ่หาตวัแทนจ�าหน่าย CASE ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัอปุกรณข์อง CASE หรอืการบรกิารลกูคา้ ไปที ่https://www.casece.com/apac/en-sea

หมายเหต:ุ CASE มอีปุกรณม์าตรฐานเฉพาะส�าหรับประเทศตา่งๆ และมี
อปุกรณเ์สรมิมากมาย (OPT) ภาพทีป่รากฏในแผน่พับฉบบันีห้รอืฉบบัอืน่ๆ 
อาจเกีย่วขอ้งกบัอปุกรณม์าตรฐานหรอือปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ โปรดสอบถาม
ขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณเ์หลา่นีแ้ละขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบัสว่นประกอบตา่งๆ 
ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงจากตวัแทนจ�าหน่าย CASE บรษัิท CNH Industrial 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้มลูจ�าเพาะของเครือ่งจักรโดยที ่
การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะไมก่อ่ใหเ้กดิภาระผกูพันใดๆ ตอ่บรษัิท


