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พลงัทีไ่รข้ดีจ�ากดั
เครือ่งยนต ์FPT เชงิอตุสาหกรรมอนัทรงพลงัท�าใหม้ัน่ใจได ้
ในแรงบดิเสรมิขณะบรรทกุน�้าหนัก ใหแ้รงฉุดลากมากขึน้และ
อตัรารอบตอ่นาทลีดลง ก�าลงัเครือ่งยนตจ์ะเพิม่ขึน้ถงึ 16% 
จนกวา่อตัรารอบจะอยูท่ี ่1800 รอบตอ่นาท ีผลลพัธค์อื
ประสทิธภิาพทีต่อ่เนือ่งและแรงดงึทีส่งูขึน้ นอกจากนี ้
เครือ่งจักรสามารถท�างานดว้ยแรงบดิสงูและอตัรารอบต�า่ 
จะชว่ยลดการสกึหรอของเครือ่งยนตไ์ดอ้กีดว้ย

เครือ่งยนต ์FPT  
เชงิอตุสาหกรรม  
มาตรฐาน TIER 3
เครือ่งยนตค์อมมอนเรลรุน่ใหมล่า่สดุให ้
ประสทิธภิาพสงูสดุในดา้นการตอบสนอง
ตอ่น�้าหนักบรรทกุ แรงบดิสงูสดุ ใหแ้รงสง่
ทีด่แีละประหยดัเชือ้เพลงิ

เครือ่งยนตเ์ทอรโ์บชารจ์พรอ้มอนิเตอรค์ลูเลอร ์
แบบใชอ้ากาศ (Air-to-Air intercooler) ใช ้
เทคโนโลยหีวัฉีดแบบมลัตอินิเจ็กชัน่ทีผ่า่น
การทดสอบเพือ่สรา้งแรงบดิสงูสดุและประหยดั 
เชือ้เพลงิ พรอ้มลดเสยีงรบกวนและแรงสัน่
สะเทอืนของเครือ่งยนต์

ขมุพลงัและประสทิธภิาพ 
แรงดงึตอ่พว่งรถทีเ่หนอืกวา่: ระบบสง่ก�าลงัไฮโดรสแตตกิและเครือ่งยนตค์อมมอนเรลให ้
แรงดงึและการควบคมุทีด่ทีีส่ดุในรุน่เดยีวกนั ตวัแปรในการท�างานทกุอยา่งปรับแตง่ไดโ้ดย 
คนขบัเพือ่ใหค้วบคมุเครือ่งจักรไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม และท�าเวลาในแตล่ะรอบไดเ้ร็วขึน้ ช ิน้สว่น
อเิล็กทรอนกิสช์ว่ยเพิม่ผลผลติ: อปุกรณค์วบคมุในหอ้งโดยสารสามารถ ตัง้คา่อเิล็กทรอนกิส์
และฟังกช์นัอตัโนมตัไิดห้ลากหลายท�าใหท้�างานไดง้า่ยขึน้ รวมถงึเสยีงรบกวนนอ้ยทีส่ดุใน
ตลาด จงึชว่ยลดความเหนือ่ยลา้ในวนัท�างานทีย่าวนานไดเ้ป็นอยา่งด ีการบ�ารงุรักษาที่
รวดเร็ว: หอ้งโดยสารเอยีงไดท้�าใหต้รวจสอบสว่นประกอบหลกัทกุชิน้ได ้และหากจ�าเป็น
ตอ้งบ�ารงุรักษาแบบพเิศษสามารถซอ่มรุน่ L-Series ไดจ้ากบนพืน้
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ระบบสง่ก�าลงัไฮโดรสแตตกิแบบดอูลัพารท์
ระบบสง่ก�าลงัยกทีอ่อกแบบใหมท่ัง้ชดุ ใหแ้รงฉุดลากทีด่ทีีส่ดุในรถรุน่เดยีวกนัรวมเขา้กบัการจัดการระบบ
ไฮโดรสแตตกิทีม่ลีกัษณะพเิศษเฉพาะของเรา ชดุขบัทา้ยแบบทดรอบ 3 ชัน้ท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่แรงบดิสงูจะ
สง่ไปทีพ่ืน้ ซึง่ชว่ยลดแรงดนัขณะท�างานของทัง้ระบบและเพิม่ประสทิธภิาพโดยรวม

ชว่งลา่งทีแ่ข็งแกรง่
ชว่งลา่งทีม่อียูใ่นบลูโดเซอรต์นีตะขาบของ CASE ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ทนทานตอ่ทกุสภาพแวดลอ้ม 
ทัง้รุน่ 1150L และ 1650L มาพรอ้มกบัตนีตะขาบ XLT ทีท่�าใหเ้หล็กตอ่พว่งรถมแีรงดงึเป็นเลศิ สามารถดนั
ดนิและเกลีย่ดนิไดอ้ยา่งแมน่ย�าไปพรอ้มกนั

ใบมดี PAT ตดิต ัง้มาเป็นมาตรฐานในท ัง้ 2 รุน่
ดว้ยใบมดี PAT (มมุเอยีงไฟฟ้า) ผูใ้ชง้านสามารถท�างานไดร้วดเร็ว งา่ย และสบายยิง่ขึน้ เพิม่ผลผลติของ
เครือ่งจักร ท�างานไดใ้นรปูแบบและสภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลาย ค�าตอบทีส่มบรูณแ์บบทีส่ดุส�าหรับบลูโดเซอร ์
ในรุน่นีม้กีารน�าไปใชท้ัง้ในทีพั่กอาศยั เชงิการคา้ สาธารณูปโภค งานเตรยีมการสรา้งถนนและสะพาน 

บ�ารงุรกัษาอยา่งงา่ยดาย – ตรวจสอบไดจ้ากบนพืน้ 
และหอ้งโดยสารเอยีงได้
บลูโดเซอรจ์าก CASE ไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถดแูลและตรวจสอบตามระยะทกุประเภทไดจ้ากบนพืน้ 
ใหท้�าการบ�ารงุรักษาสะดวกขึน้และยดือายกุารใชง้านของเครือ่งจักร นอกจากนี ้หอ้งโดยสารแบบเอยีงไดย้งั
ท�าใหส้ามารถตรวจสอบสว่นประกอบหลกัทกุชิน้ได ้แมจ้ะตอ้งบ�ารงุรักษาแบบพเิศษกต็าม
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วอ่งไวและแข็งแกรง่
ผูใ้ชง้านสามารถควบคมุก�าลงัมหาศาลของ 
บลูโดเซอรร์ุน่ L-Series ไดอ้ยา่งเต็มที ่กา้น
ควบคมุไฮดรอลกิไฟฟ้าสามารถตัง้คา่ระดบั
ความไวการถอยหลงัและบงัคบัพวงมาลยัเพือ่
รอบการท�างานเร็วขึน้และมปีระสทิธภิาพมาก 
ยิง่ขึน้ แป้นผอ่นคนัเรง่สามารถใชใ้นการลด
ความเร็วการขบัเคลือ่นเพยีงอยา่งเดยีวหรอื 
ทัง้ความเร็วขบัเคลือ่นและรอบเครือ่งยนต์

ปรบัระดบัใบมดีได้
ไฮดรอลกิใบมดีมกีระบอกสบูทรงพลงัตดิตัง้อยู่
เพือ่ใหส้ามารถขยบัและควบคมุใบมดีไดอ้ยา่ง
งา่ยดาย ใบมดีปรับระดบัดว้ยกลไกนีส้ามารถตัง้
คา่ไดร้ะหวา่ง 50 ถงึ 60 องศาเพือ่ใหเ้หมาะกบั 
การดนัดนิและสภาพพืน้ดนิ

มมุมองทีเ่หนอืกวา่ 
หอ้งโดยสารในรุน่ L-Series สรา้งขึน้มาเพือ่
ประสทิธภิาพในการท�างาน ความสะดวกสบาย 
และความปลอดภยัของผูใ้ชง้าน เมือ่มองเห็น
ไดก้วา้ง ผูใ้ชง้านจงึสามารถท�างานอยา่งมัน่ใจ
และท�างานไดม้ากยิง่ขึน้
เบาะน่ังรองรับการสัน่สะเทอืนแบบถงุลมปรับได ้
อยา่งงา่ยดายเพือ่ใหต้�าแหน่งการท�างานเหมาะ
กบัผูใ้ชง้านทกุคน ระบบปรับอากาศทีท่รงพลงั
และระดบัเสยีงรบกวนทีเ่บาทีส่ดุในรุน่ ชว่ยให ้
เกดิสภาพแวดลอ้มการท�างานทีส่ะดวกสบาย 
ลดความเครยีดของผูใ้ชง้านระหวา่งวนัทีแ่สน
ยาวนานไดเ้ป็นอยา่งดี

PRODUCTIVITY
BOOSTING ELECTRONICS
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ขนาดของเครือ่งจกัร

หมายเหต:ุ ขนาดระยะหา่งใตท้อ้งรถจากพืน้และความสงูทัง้หมดคอืเมือ่แผน่ตนีตะขาบจมดนิทัง้หมด เพิม่ระยะอกี 52.5 มม.หากรถอยูบ่นพืน้ทีแ่ข็ง

รปูทีแ่สดงอยูน่ีเ้ป็นเพยีงภาพจ�าลองเทา่นัน้ 
และอาจไมไ่ดเ้ป็นการแสดงภาพอปุกรณท์ีช่ดัเจน
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SPECIFICATIONS

ขนาด                                                   XLT (ตนีตะขาบแบบยาวพเิศษ)
A. ความสงูใบมดี                                                                                                           1120 มม.
B. ความลกึของใบมดีในดนิ                                                                                            483 มม.

C. ความยาวของตนีตะขาบบนพืน้                                                                                2590 มม.
D. ความยาวจากใบมดีในต�าแหน่งตรงถงึตวัตดั                                                           5973 มม.

D’.  ความยาวจากใบมดีในต�าแหน่งตรงถงึเหล็กตอ่พว่ง                                            5025 มม.

E. ความสงูสว่นบนสดุของหอ้งโดยสาร                                                                       2882 มม.

F. ระยะหา่งใตท้อ้งรถจากพืน้                                                                                          379 ม.
G. ความกวา้งถงึขอบตนีตะขาบ                                                                            2286 มม.

H. ความกวา้งใบมดีทีม่มุสงูสดุ                                                                         2787 มม.

 ความกวา้งใบมดีเมือ่อยูบ่นพืน้                                                                    3048 มม.

1150L
ขนาด                                                   XLT (ตนีตะขาบแบบยาวพเิศษ)
I. มมุใบมดีในการตกั                                                                                         25° 
J. ความสงูของทอ่ไอเสยี                                                                                            2849 มม.

K. ขนาดลอ้ตนีตะขาบ                                                                                1778 มม.

 ความกวา้งของแผน่ตนีตะขาบ                                                           508 มม.

 พืน้ทีต่นีตะขาบบนพืน้                                                                       26323 ตร.ซม.

 แรงกดบนพืน้                                                                                          0.47 กก.แรง/ตร.ซม.
 ความจขุองใบมดี SAE                                                                            2.9 ลบ.ม.

 การยกใบมดีขึน้เหนอืพืน้                                                                         965 มม.

 การแกวง่ใบมดี (สงูสดุ 8.3°)                                                                    439 มม.

ขนาด                                                   XLT (ตนีตะขาบแบบยาวพเิศษ)
A. ความสงูใบมดี                                                                                                           1183 มม.
B. ความลกึของใบมดีในดนิ                                                                                            490 มม.

C. ความยาวของตนีตะขาบบนพืน้                                                                                3050 มม.
D. ความยาวจากใบมดีในต�าแหน่งตรงถงึตวัตดั                                                           6637 มม.

D’.  ความยาวจากใบมดีในต�าแหน่งตรงถงึเหล็กตอ่พว่ง                                            5482 มม.

E. ความสงูสว่นบนสดุของหอ้งโดยสาร                                                                       3057 มม.

F. ระยะหา่งใตท้อ้งรถจากพืน้                                                                                          347 ม.
G. ความกวา้งถงึขอบตนีตะขาบ                                                                            2438 มม.

H. ความกวา้งใบมดีทีม่มุสงูสดุ                                                                         2770 มม.

 ความกวา้งใบมดีเมือ่อยูบ่นพืน้                                                                    3175 มม.

1650L
ขนาด                                                   XLT (ตนีตะขาบแบบยาวพเิศษ)
I. มมุใบมดีในการตกั                                                                                         25.7° 
J. ความสงูของทอ่ไอเสยี                                                                                            2884 มม.

K. ขนาดลอ้ตนีตะขาบ                                                                                1880 มม.

 ความกวา้งของแผน่ตนีตะขาบ                                                           559 มม.

 พืน้ทีต่นีตะขาบบนพืน้                                                                       34093 ตร.ซม.

 แรงกดบนพืน้                                                                                          0.47 กก.แรง/ตร.ซม.
 ความจขุองใบมดี SAE                                                                            3.5 ลบ.ม.

 การยกใบมดีขึน้เหนอืพืน้                                                                         950 มม.
 การแกวง่ใบมดี (สงูสดุ 8.3°)                                                                    450 มม.
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ระบบไฮดรอลกิ 
อตัราการไหลของป๊ัมที ่2200 รอบตอ่นาท ี 132 ลติร/นาที

แรงดนัสงูสดุ  207 บาร์

กระบอกสบู PAT แบบยก 2 ตวั

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกระบอก  108 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกา้น  50.8 มม.

ระยะชกั  445 มม.

กระบอกสบู PAT แบบท�ามมุ 2 ตวั

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกระบอก  127 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกา้น  63.5 มม.

ระยะชกั  381 มม.

กระบอกสบู PAT แบบเอยีง 1 ตวั

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกระบอก  127 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกา้น  63.5 มม.

ระยะชกั  120 มม.

  
  

สภาพแวดลอ้มของคนขบั
หอ้งโดยสารแบบ ROPS/FOPS พรอ้มระบบปรับอากาศ - กา้น
ควบคมุเดยีวส�าหรับควบคมุความเร็วและทศิทาง - เบาะน่ังแบบ
ปรับไดบ้ผุา้และระบบลดแรงสัน่สะเทอืน - เข็มขดันริภยัแบบดงึ
กลบัได ้ขนาด 50.8 มม. (2”) - ทีว่างแขนปรับระดบัได ้- ทีพั่ก
เทา้ 2 อนั - กระจกมองหลงั - ทีปั่ดน�้าฝน 3 อนั - ไฟเพดาน 
- ขัว้ตอ่อปุกรณเ์สรมิ 12 โวลต ์-  หลงัคาบผุา้ - พรมทีพ่ืน้ 

ไฟเตอืน  
ตวักรองอากาศ, - ตวัก�าเนดิไฟฟ้าสลบั - ไฟเตอืนการวเิคราะห์
ขอ้บกพรอ่ง - อณุหภมูสิารหลอ่เย็นเครือ่งยนต ์- แรงดนัน�้ามนั
เครือ่ง - ตวักรองไฮดรอลกิ - ปรมิาณเชือ้เพลงิต�า่ - ใชเ้บรก
ฉุกเฉนิ - ไฟเตอืนการบ�ารงุรักษา - ตวักรองเกยีร ์- แรงดนัโหลด
เกยีร์

ไฟบอกสถานะ  
แรงดนัไฟฟ้าแบตเตอรี ่- ระดบัเชือ้เพลงิ - มาตรวดัชัว่โมง/มาตร
วดัความเร็ว/การวเิคราะหอ์าการ/เตอืนการบ�ารงุรักษาแบบดจิทิลั 
- อณุหภมูนิ�้ามนัเกยีร ์- ไฟเตอืนความเร็วเกยีร ์- อณุหภมูสิารหลอ่เย็น

เสยีงเตอืน  
อณุหภมูสิารหลอ่เย็นเครือ่งยนต ์- แรงดนัน�้ามนัเครือ่ง - ปรมิาณ
เชือ้เพลงิต�า่ -  อณุหภมูนิ�้ามนัไฮดรอลกิ/ไฮโดรสแตตกิ  
  
  

น�า้หนกัใชง้าน 
รถทีต่ดิตัง้หอ้งโดยสาร, ถงัเชือ้เพลงิบรรจเุต็ม, ผูใ้ชง้านน�้าหนัก 
77 กก., ตะขอดงึดา้นหนา้, รางลอ้ตนีตะขาบ, ใบมดี PAT

 น�า้หนกั (กก.)
แนวยาวพเิศษ (XLT) 13625 กก.

น�า้หนกัเพิม่เตมิ น�า้หนกั (กก.) 
 

เหล็กตอ่พว่ง 66 กก.

ตวัตดั 1043 กก.

ทีป้่องกนัลกูกลิง้ 134 กก.

  
  

ใบมดี
ระดบัใบมดีทีห่ลากหลาย - ปรับระดบัได ้ 55° ถงึ 60°

ความเร็วยก - ตอ่วนิาท ี  483 มม.

คมมดี   กลบัดา้นได,้ เปลีย่นได ้

- ความกวา้ง    203.2 มม.

- ความยาว  2158 มม.

- ความหนา  19.1 มม.

 

ชว่งลา่ง 
การปรับตนีตะขาบ   ฉีดจาระบี

โครงรถ  แชสซ ี2 ชัน้, 
 ผลติโดยใชเ้หล็กโครงสรา้ง

ระดบัโซล่อ้ตนีตะขาบ   175.4 มม.

ความสงูแผน่ตนีตะขาบ   51 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางสลกั    36.6 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางบชู    62 มม.

แผน่ตนีตะขาบแตล่ะดา้น   43

ลกูกลิง้ลอ้ตนีตะขาบแตล่ะดา้น   7

ลกูกลิง้ลา่งแตล่ะดา้น 2

เสน้ผา่นศนูยก์ลางรางลกูกลิง้ลอ้ตนีตะขาบ                 190 มม.
  
  

พืน้ทีต่นีตะขาบบนพืน้ 
ความกวา้งแผน่ตนีตะขาบ                                      508 มม.

พืน้ทีต่นีตะขาบ                                           26323 ตร.ซม. 
  
  

ตวัตดั 
ความลกึสงูสดุในการเจาะ 478 มม.

ความกวา้งในการตดั 1635 มม.

ระยะหา่งใตท้อ้งสงูสดุ 424 มม.

จ�านวนกา้นคราดสงูสดุ 3

ระยะหา่งระหวา่งฟัน 3 ซี ่ 785 มม.

กระบอกสบูไฮดรอลกิ สองทาง

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 102 มม.

ระยะชกั 254 มม.

กา้น 51 มม.

  
  

ความจ ุ
ถงัเชือ้เพลงิ 300 ลติร

น�้ามนัเครือ่งพรอ้มตวักรอง 16.4 ลติร

น�้ามนัเครือ่งแบบไมม่ตีวักรอง 15.6 ลติร

ระบบหลอ่เย็นเครือ่งยนต ์ 25.5 ลติร

ถงัเกบ็ไฮดรอลกิ 98.4 ลติร

ชดุขบัทา้ย - แตล่ะดา้น 14.2 ลติร

ลกูกลิง้ลอ้ตนีตะขาบ - แตล่ะตวั 0.330 ลติร

ลอ้น�าหนา้ - แตล่ะตวั 0.460 ลติร

ลกูกลิง้ลา่ง - แตล่ะตวั 0.275 ลติร

เครือ่งยนต์
รุน่ เครือ่งยนต ์FPT เชงิอตุสาหกรรม F4HE9684K 
 ขอ้บงัคบั Tier 3

กระบอกสบู 6

ความจ ุ 6.7 ลติร

ระบบฉีดเชือ้เพลงิ คอมมอนเรลโดยตรง

ตวักรองเชือ้เพลงิ หมนุเกลยีว มแีผน่กรอง

ระบบหลอ่เย็น ของเหลว

ความเร็วเครือ่งยนต ์ รอบตอ่นาที

เดนิเบาสงู - ไมม่โีหลด 2200 +/- 50

พกิดั - โหลดเต็มที ่ 2200

เดนิเบาต�า่ 800 +/- 25

แรงมา้ SAEJ1349   
สทุธ ิ              118 แรงมา้ (88 กโิลวตัต)์ ที ่2200 รอบตอ่นาท ี
รวม                130 แรงมา้ (97 กโิลวตัต)์ ที ่2200 รอบตอ่นาที

การหลอ่ลืน่เครือ่งยนต ์  
"การหลอ่ลืน่แบบบงัคบั" ดว้ยระบบท�าความเย็นแบบลกูสบูฉดีน�้ามนั

องศาการท�างานของปั๊ม   
ดา้นขา้ง                                                                  45° 
หนา้และหลงั                                                            45°

หมอ้น�า้   
พืน้ทีรั่งผึง้                                                      0.61 ตร.ม.

จ�านวนแถวของทอ่                                                       4

พดัลม   
เสน้ผา่นศนูยก์ลาง                                                660 มม. 
ใบพัด                                    ระบบขบัเคลือ่นกลไกสายพาน 
  
  

การหลอ่เย็นเกยีร ์
ประเภท                                      ระบบแลกเปลีย่นความรอ้น

ขนาดรังผึง้                                                     0.54 ตร.ม.  
  
  

ระบบไฟฟ้า 
ตวัก�าเนดิไฟฟ้าสลบั 65 แอมแปร์
แบตเตอรี ่(2) 2x 12 โวลต ์ตอ่แบบอนุกรม 
 ไมต่อ้งบ�ารงุรักษา 750 แอมแปร ์ CCA ที ่-18°C

  
  

ระบบสง่ก�าลงั 
ไฮโดรสแตตกิแบบดอูลัพารท์   
ป๊ัม                                           ลกูสบูแนวแกนแบบแปรผัน 
มอเตอร ์                                 ลกูสบูงอแนวแกนแบบแปรผัน 
แรงดงึเหล็กตอ่พว่งสงูสดุ                                       214 kN 
เกยีร ์                  เกยีรค์วบคมุอเิล็กทรอนกิสก์า้นเดยีวแนวตรง 
ตวักรองน�้ามนั    4 ไมครอน แบบสปินออน (Spin-on) เปลีย่นได ้

ความเร็วในการเคลือ่นที ่  
เดนิหนา้                                                  0 - 9.7 กม./ชม. 
ถอยหลงั                                                 0 - 9.7 กม./ชม. 
                                                              เบรกมอื SAHR 
(แบบดงึดว้ยสปรงิ ปลดดว้ยไฮดรอลกิ)   
เบรกเลีย้ว                                                   ไฮโดรสแตตกิ

ชดุขบัทา้ย                            การทดรอบเฟืองตวัหนอน 2 ตวั 
                                            ถงึการทดรอบเฟืองเพลเนตารี่

อตัราสว่นการทด                                                   61.4:1

1150L
CRAWLER DOZER XLT



7

ระบบไฮดรอลกิ 
อตัราการไหลของป๊ัมที ่2200 รอบตอ่นาท ี 132 ลติร/นาที

แรงดนัสงูสดุ  207 บาร์

กระบอกสบู PAT แบบยก 2 ตวั

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกระบอก  88.9 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกา้น  50.8 มม.

ระยะชกั  826 มม.

กระบอกสบู PAT แบบท�ามมุ 2 ตวั

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกระบอก  101.6 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกา้น  50.8 มม.

ระยะชกั  508 มม.

กระบอกสบู PAT แบบยก 1 ตวั

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกระบอก  127 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกา้น  63.5 มม.

ระยะชกั  135 มม.

  
  

สภาพแวดลอ้มของคนขบั
หอ้งโดยสารแบบ ROPS/FOPS พรอ้มระบบปรับอากาศ - กา้น
ควบคมุเดยีวส�าหรับควบคมุความเร็วและทศิทาง - เบาะน่ังแบบ
ปรับไดบ้ผุา้และระบบลดแรงสัน่สะเทอืน - เข็มขดันริภยัแบบดงึ
กลบัได ้ขนาด 50.8 มม. (2”) - ทีว่างแขนปรับระดบัได ้- ทีพั่ก
เทา้ 2 อนั - กระจกมองหลงั - ทีปั่ดน�้าฝน 3 อนั - ไฟเพดาน 
- ขัว้ตอ่อปุกรณเ์สรมิ 12 โวลต ์-  หลงัคาบผุา้ - พรมทีพ่ืน้ 

ไฟเตอืน  
ตวักรองอากาศ, - ตวัก�าเนดิไฟฟ้าสลบั - ไฟเตอืนการวเิคราะห์
ขอ้บกพรอ่ง - อณุหภมูสิารหลอ่เย็นเครือ่งยนต ์- แรงดนัน�้ามนัเครือ่ง 
- ตวักรองไฮดรอลกิ - ปรมิาณเชือ้เพลงิต�า่ - ใชเ้บรกฉุกเฉนิ 
- ไฟเตอืนการบ�ารงุรักษา - ตวักรองเกยีร ์- แรงดนัโหลดเกยีร์

ไฟบอกสถานะ  
แรงดนัไฟฟ้าแบตเตอรี ่- ระดบัเชือ้เพลงิ - มาตรวดัชัว่โมง/มาตร
วดัความเร็ว/การวเิคราะหอ์าการ/เตอืนการบ�ารงุรักษาแบบดจิติอล 
- อณุหภมูนิ�้ามนัเกยีร ์- ไฟเตอืนความเร็วเกยีร ์- อณุหภมูสิารหลอ่เย็น

เสยีงเตอืน  
อณุหภมูสิารหลอ่เย็นเครือ่งยนต ์- แรงดนัน�้ามนัเครือ่ง - ปรมิาณ
เชือ้เพลงิต�า่ -  อณุหภมูนิ�้ามนัไฮดรอลกิ/ไฮโดรสแตตกิ  
  
  

น�า้หนกัใชง้าน 
รถทีต่ดิตัง้หอ้งโดยสาร, ถงัเชือ้เพลงิบรรจเุต็ม, ผูใ้ชง้านน�้าหนัก 
77 กก. (170 ปอนด)์, ตะขอฉุดลากดา้นหนา้, ทีป้่องกนัตนีตะขาบ, 
ใบมดี PAT, กา้นเหล็กตอ่พว่งดา้นหลงั

 น�า้หนกั (กก.)
แนวยาวพเิศษ (XLT) 17960 กก.

น�า้หนกัเพิม่เตมิ น�า้หนกั (กก.)
 

เหล็กตอ่พว่ง 66 กก.

ตวัตดั 1600 กก.

ทีป้่องกนัลกูกลิง้ 242.2 กก.

  
  

ใบมดี
ระดบัใบมดีทีห่ลากหลาย - ปรับระดบัได ้ 55° ถงึ 60°

ความเร็วยก - ตอ่วนิาท ี  483 มม.

คมมดี   กลบัดา้นได,้ เปลีย่นได ้

- ความกวา้ง    200 มม.

- ความยาว  2352 มม.

- ความหนา  20 มม.

 

ชว่งลา่ง 
การปรับตนีตะขาบ   ฉีดจาระบี

โครงรถ                                                       แชสซ ี2 ชัน้, 
 ผลติโดยใชเ้หล็กโครงสรา้ง

ระดบัโซล่อ้ตนีตะขาบ   190 มม.

ความสงูแผน่ตนีตะขาบ   56 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางสลกั    38.5 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางบชู    65 มม.

แผน่ตนีตะขาบแตล่ะดา้น   45

ลกูกลิง้ลอ้ตนีตะขาบแตล่ะดา้น   8

ลกูกลิง้ลา่งแตล่ะดา้น 2

เสน้ผา่นศนูยก์ลางรางลกูกลิง้ลอ้ตนีตะขาบ                 203 มม. 
  
  

พืน้ทีต่นีตะขาบบนพืน้ 
ความกวา้งแผน่ตนีตะขาบ                                      559 มม.

พืน้ทีต่นีตะขาบ                                           34093 ตร.ซม. 
  
  

ตวัตดั 

ความลกึสงูสดุในการเจาะ 478 มม.

ความกวา้ง  1985 มม.

ความกวา้งในการตดั   1942 มม.

ระยะหา่งใตท้อ้งสงูสดุ 262 มม.

จ�านวนกา้นคราดสงูสดุ 3

ระยะหา่งระหวา่งฟัน 3 ซี ่  940 มม.

กระบอกสบูไฮดรอลกิ    สองทาง

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง    102 มม.

ระยะชกั    254 มม.
กา้น    51 มม.

  
  

ความจุ
ถงัเชือ้เพลงิ 300 ลติร

น�้ามนัเครือ่งพรอ้มตวักรอง 16.4 ลติร

น�้ามนัเครือ่งแบบไมม่ตีวักรอง 15.6 ลติร

ระบบหลอ่เย็นเครือ่งยนต ์ 25.5 ลติร

ถงัเกบ็ไฮดรอลกิ 98.4 ลติร

ชดุขบัทา้ย - แตล่ะดา้น 14.2 ลติร

ลกูกลิง้ลอ้ตนีตะขาบ - แตล่ะตวั 0.275 ลติร

ลอ้น�าหนา้ - แตล่ะตวั 0.225 ลติร

ลกูกลิง้ลา่ง - แตล่ะตวั                                       0.334 ลติร

เครือ่งยนต์
รุน่ เครือ่งยนต ์FPT เชงิอตุสาหกรรม F4HE9684U 
 ขอ้บงัคบั Tier 3

กระบอกสบู 6

ความจ ุ 6.7 ลติร

ระบบฉีดเชือ้เพลงิ คอมมอนเรลโดยตรง

ตวักรองเชือ้เพลงิ หมนุเกลยีว มแีผน่กรอง

ระบบหลอ่เย็น ของเหลว

ความเร็วเครือ่งยนต ์ รอบตอ่นาที

เดนิเบาสงู - ไมม่โีหลด 2200 +/- 50

พกิดั - โหลดเต็มที ่ 2200

เดนิเบาต�า่ 800 +/- 25

แรงมา้ SAEJ1349   
สทุธ ิ            144 แรงมา้ (107 กโิลวตัต)์ ที ่2200 รอบตอ่นาท ี
รวม              156 แรงมา้ (116 กโิลวตัต)์ ที ่2200 รอบตอ่นาที

การหลอ่ลืน่เครือ่งยนต ์  
"การหลอ่ลืน่แบบบงัคบั" ดว้ยระบบท�าความเย็นแบบลกูสบูฉดีน�้ามนั

องศาการท�างานของปั๊ม   
ดา้นขา้ง                                                                  45° 
หนา้และหลงั                                                            45°

หมอ้น�า้   
พืน้ทีรั่งผึง้                                                      0.61 ตร.ม.

จ�านวนแถวของทอ่                                                       4

พดัลม   
เสน้ผา่นศนูยก์ลาง                                               660 มม. 
ใบพัด                                    ระบบขบัเคลือ่นกลไกสายพาน 
  
  

การหลอ่เย็นเกยีร ์ 

ประเภท                                      ระบบแลกเปลีย่นความรอ้น

ขนาดรังผึง้                                                     0.54 ตร.ม.
  
  

ระบบไฟฟ้า  

ตวัก�าเนดิไฟฟ้าสลบั                                        65 แอมแปร ์
แบตเตอรี ่(2)                            2x 12 โวลต ์ตอ่แบบอนุกรม 
                    ไมต่อ้งบ�ารงุรักษา 750 แอมแปร ์ CCA ที ่-18°C 
  
  

ระบบสง่ก�าลงั  

ไฮโดรสแตตกิแบบดอูลัพารท์   
ป๊ัม                                           ลกูสบูแนวแกนแบบแปรผัน 
มอเตอร ์                                 ลกูสบูงอแนวแกนแบบแปรผัน 
แรงดงึเหล็กตอ่พว่งสงูสดุ                                       275 kN 
เกยีร ์                  เกยีรค์วบคมุอเิล็กทรอนกิสก์า้นเดยีวแนวตรง 
ตวักรองน�้ามนั    4 ไมครอน แบบสปินออน (Spin-on) เปลีย่นได ้

ความเร็วในการเคลือ่นที ่  
เดนิหนา้                                                  0 - 9.7 กม./ชม. 
ถอยหลงั                                                 0 - 9.7 กม./ชม. 
                                                              เบรกมอื SAHR 
(แบบดงึดว้ยสปรงิ ปลดดว้ยไฮดรอลกิ)   
เบรกเลีย้ว                                                   ไฮโดรสแตตกิ

ชดุขบัทา้ย                            การทดรอบเฟืองตวัหนอน 2 ตวั 
                                            ถงึการทดรอบเฟืองเพลเนตารี่

อตัราสว่นการทด                                                   61.4:1

1650L
CRAWLER DOZER XLT



ตวัเลอืก

อปุกรณต์ดิต ัง้ดา้นหลงั
เหล็กตอ่พว่งดา้นหลงั
ตวัตดั 3 กา้น

ทีบ่งั
ทีบ่งัหลงัคาหอ้งโดยสาร 

อืน่ๆ
ทีร่ะบายน�้าซึง่เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มขณะเปลีย่นถา่ย
ของเหลว
ระบบท�าความรอ้นไอดเีพือ่การสตารท์เครือ่งในสภาพ
อากาศหนาวเย็น
ไฟสอ่งท�างานเพิม่เตมิ รวมทัง้หมด 4 ดวง 2 ทางดา้น
หนา้และ 2 ดวงทางดา้นหลงั
กระจกมองหลงั

หอ้งโดยสาร
ทีปั่ดน�้าฝนกระจกหลงั
วทิยุ

เครือ่งยนต์
เครือ่งยนต ์FPT เชงิอตุสาหกรรม รุน่ NEF
ลกูรอกตัง้สายพานใบพัดหมอ้น�้าอตัโนมตั ิ 
ระบบระบายความรอ้นน�้ามนัเครือ่ง
ตวักรองเชือ้เพลงิ
หมอ้กรองอากาศซลีแนวรัศมแีบบคู่
ตวักรองลว่งหนา้ประเภทใบพัด
ตวัก�าเนดิไฟฟ้าสลบั 65 แอมแปร์
แบตเตอรี ่(2) 12 โวลต ์750 แอมแปร ์CCA
ระบบหลอ่เย็นพรอ้มหมอ้น�้าทีไ่ดรั้บการป้องกนัไมใ่ห ้
ทรายเขา้
เขา้ท�าการบ�ารงุรักษาไดง้า่ยจากแผงปิดทีอ่ยูด่า้นขา้ง
เครือ่งยนต์

ระบบสง่ก�าลงั
ระบบวงจรปิด 2 ทางพรอ้มเปลีย่นแปลงความเร็ว
อตัโนมตัดิว้ย ระบบขบัเคลือ่นไฮโดรสแตตกิและระบบ
ควบคมุไฟฟ้าทีส่ามารถปรับก�าลงัสายพานลอ้ขณะที่
หมนุตามหรอืหมนุทวนเข็มแตล่ะครัง้ไดอ้ยา่งอสิระ

เฟืองทา้ย
ทดรอบ 3 ชัน้ส�าหรับเฟืองทา้ย
เบรกมอืประเภท SAHR (ดงึเบรกดว้ยสปรงิ ปลดเบรก
ดว้ยแรงดนัไฮดรอลกิ)

ใบมดี
พรอ้มปรับการเอยีงตัง้แต ่55° ถงึ 60°
การควบคมุใบมดีดว้ยคนับงัคบั (ไฟฟ้า-ไฮดรอลกิ) อนัเดยีว 
ทางดา้นขวาของผูใ้ชง้าน โดยสามารถควบคมุใบมดีได ้
อยา่งหลากหลายถงึ 6 ฟังกช์นั (ขึน้, ลง, ปรับมมุซา้ย
และขวา, เอยีงทางซา้ยและขวา)

ชว่งลา่ง
ปรับตนีตะขาบแบบไฮดรอลกิดว้ยการฉีดจาระบ ี
สายพานลอ้ทีห่ลอ่ลืน่โดย CASE (CLT)
สลกัทีซ่ลีและหลอ่ลืน่แลว้, ลกูกลิง้บนและลา่งทีซ่ลี
และหลอ่ลืน่แลว้
รางลอ้ตนีตะขาบหนา้และหลงั

หอ้งโดยสาร
หอ้งโดยสารแบบ ROPS/FOPS พรอ้มระบบปรับอากาศ
กา้นควบคมุเดยีวส�าหรับควบคมุความเร็วและทศิทาง
เบาะน่ังปรับได ้
ทีว่างแขนทีป่รับได ้
เข็มขดันริภยัแบบดงึกลบัได ้ขนาด 50.8 มม. (2”)

อืน่ๆ
ชดุป้องกนัความเสยีหาย  
เสยีงเตอืนเกยีรถ์อยหลงั
แตร
ไฟหนา้ 2 ดวง 
ไฟหลงั 1 ดวง   
กญุแจมาสเตอร ์ 
กระจก
ตะขอพว่งดา้นหนา้
ระบบป้องกนัเกยีรด์า้นหนา้

มาตรฐาน

หมายเหต:ุ CASE มอีปุกรณม์าตรฐานเฉพาะส�าหรับประเทศตา่งๆ และมี
อปุกรณเ์สรมิมากมาย (OPT) ภาพทีป่รากฏในแผน่พับฉบบันีห้รอืฉบบัอืน่ๆ 
อาจเกีย่วขอ้งกบัอปุกรณม์าตรฐานหรอือปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ 
โปรดสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณเ์หลา่นีแ้ละขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบัสว่น
ประกอบตา่งๆ ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงจากตวัแทนจ�าหน่าย CASE 
บรษัิท CNH Industrial ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้มลูจ�าเพาะของ
เครือ่งจักรโดยทีก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะไมก่อ่ใหเ้กดิภาระผกูพันใดๆ 
ตอ่บรษัิท
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