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EXPERTS FOR THE REAL WORLD 

SINCE 1842

1842 กอ่ตัง้ CASE
1946 Allis-Chalmers เป็นผูผ้ลติรายแรกทีน่�าทอรค์คอนเวอรเ์ตอรม์าใชใ้นบลูโดเซอร ์ ในชว่งปี ค.ศ. 1930 พวกเขาไดค้ดิคน้ 

       ลกูกลิง้ลอ้ตนีตะขาบทีม่กีารหลอ่ลืน่อยา่งถาวรและตนีตะขาบแบบปิดผนกึและหลอ่ลืน่ 

1951 บลูโดเซอร ์CASE คนัแรกทีผ่ลติรว่มกบั ATC และท�าการโปรโมตภายใตแ้บรนด ์Terratrack
1956 CASE เขา้ซือ้กจิการ ATC และเป็นผูผ้ลติรายแรกทีน่�าระบบการหมนุกลบัตนีตะขาบมาใชใ้นบลูโดเซอร ์Terratrack  
         รุน่ 1000 Series 
1974 FIAT ซือ้กจิการ Allis-Chalmers และในชว่งปี ค.ศ. 1970 ก็น�าหลกัเรขาคณติ "Equistatic" มาใชใ้นบลูโดเซอร ์
        ในชว่งปลายปี ค.ศ. 1990 CASE ไดเ้ปิดตวัชว่งลา่งรุน่พเิศษ "ตนีตะขาบทีม่อีายกุารใชง้านยาวนานขึน้จาก CASE"
2008 CASE เปิดตวัระบบสง่ก�าลงัไฮโดรสแตตกิแบบ "ดอูลัพาธ" ในรุน่ "K" Series
2013  CASE เป็นรายแรกทีเ่ปิดตวัเทคโนโลย ีSCR ในบลูโดเซอรร์ุน่ "M" Series ในประเทศทีม่กีารวางระเบยีบทางวศิวกรรม
2014  CASE เริม่ผลติบลูโดเซอรร์ุน่ L-Series Dozers ในโรงงานที ่Belo Horizonte ส�าหรับประเทศทีไ่มม่กีารวางระเบยีบ 

         ทางวศิวกรรม

CASE CRAWLER DOZERS

MILESTONES
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ขมุพลงัและประสทิธภิาพ 

แรงดงึตอ่พว่งรถทีเ่หนอืกวา่: ระบบสง่ก�าลงัไฮโดรสแตตกิและเครือ่งยนตค์อมมอนเรลใหแ้รงดงึและการ
ควบคมุทีด่ทีีส่ดุในรุน่เดยีวกนั ตวัแปรในการท�างานทกุอยา่งปรับแตง่ไดโ้ดยคนขบัเพือ่ใหค้วบคมุเครือ่งจักร
ไดอ้ยา่งยอดเยีย่มและท�าเวลาในแตล่ะรอบไดเ้ร็วขึน้ ช ิน้สว่นอเิล็กทรอนกิสช์ว่ยเพิม่ผลผลติ: อปุกรณค์วบคมุ 
ในหอ้งโดยสารรุน่ใหมส่ามารถตัง้คา่อเิล็กทรอนกิสแ์ละฟังกช์นัอตัโนมตัไิดห้ลากหลายท�าใหท้�างานไดง้า่ยขึน้ 
รวมถงึเสยีงรบกวนนอ้ยทีส่ดุในตลาด จงึชว่ยลดความเหนือ่ยลา้ในวนัท�างานทีย่าวนานไดเ้ป็นอยา่งด ีปรับแตง่ 
บลูโดเซอรใ์นรปูแบบของคณุ: รุน่ M-Series มอีปุกรณป์ระกอบใหเ้ลอืกสรรมากยิง่ขึน้ เชน่ใบมดี ตนีตะขาบ 
ตวัตดั หรอืเครือ่งกวา้น คณุสามารถระบอุงคป์ระกอบทีต่รงตามความตอ้งการไดอ้ยา่งงา่ยดายและสมบรูณแ์บบ 
บ�ารงุรักษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว: แผงควบคมุดา้นขา้งทีส่ามารถเปิดไดส้ดุท�าใหค้ณุสามารถดแูลเครือ่งรุน่ M-Series 
ไดจ้ากบนพืน้ สว่นแผน่หุม้ทอ้งรถทีก่วา้งขวางท�าใหส้ามารถท�าการบ�ารงุรักษาแบบพเิศษไดอ้ยา่งดี

เครือ่งยนตร์ุน่ใหม่
เครือ่งยนตค์อมมอนเรลรุน่ใหมล่า่สดุให ้
ประสทิธภิาพสงูสดุในดา้นการตอบสนองตอ่
น�้าหนักบรรทกุ แรงบดิสงูสดุ ใหแ้รงสง่ทีด่ี
และประหยดัเชือ้เพลงิ การเผาไหมถ้กูปรับ
ใหเ้หมาะสมเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุที่
อณุหภมูสิงูและใชอ้ากาศเย็นบรสิทุธิ ์100% 
เนือ่งจากชอ่งรับไอดอียูแ่ยกจากทอ่ไอเสยี
เครือ่งยนตเ์ทอรโ์บชารจ์พรอ้มอนิเตอรค์ลูเลอร ์
แบบใชอ้ากาศ (Air-to-Air intercooler) ใช ้
เทคโนโลยหีวัฉีดแบบมลัตอินิเจ็กชัน่ทีผ่า่น
การทดสอบเพือ่สรา้งแรงบดิสงูสดุและ
ประหยดัเชือ้เพลงิ พรอ้มลดเสยีงรบกวน 

และแรงสัน่สะเทอืนของเครือ่งยนต์

พลงัทีไ่รข้ดีจ�ากดั
เครือ่งยนต ์FPT เชงิอตุสาหกรรมอนัทรงพลงัใหค้ณุมัน่ใจได ้
ในการรองรับแรงบดิขณะบรรทกุน�้าหนัก ขณะทีร่ถใหแ้รงฉุด
ลากมากขึน้และอตัรารอบตอ่นาทเีริม่ลดลง พลงัเครือ่งยนตจ์ะ
เพิม่ขึน้ถงึ 16% จนกวา่อตัรารอบจะอยูท่ี ่1800 รอบตอ่นาท ี
ผลลพัธค์อืประสทิธภิาพทีต่อ่เนือ่งและแรงดงึทีส่งูขึน้ นอกจากนี ้
เครือ่งจักรสามารถท�างานดว้ยแรงบดิสงูและอตัรารอบต�า่จะ
ชว่ยลดการสกึหรอของเครือ่งยนตไ์ดอ้กีดว้ย

BOOST YOUR  

PRODUCTIVITY 
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ระบบสง่ก�าลงัไฮโดรสแตตกิแบบดอูลัพาธ
ระบบสง่ก�าลงัยกแบบยกเครือ่งใหมท่ัง้ชดุ ใหแ้รงฉุดทีด่ทีีส่ดุในรถคลาสเดยีวกนัเมือ่รวมเขา้กบัการจัดการ
ระบบไฮโดรสแตตกิในแบบฉบบัของเรา ชดุขบัทา้ยแบบทดรอบ 3 ชัน้ท�าใหค้ณุมัน่ใจไดว้า่จะมกีารสง่แรง
บดิสงูไปทีพ่ืน้ ซึง่จะชว่ยลดแรงกดดนัในการท�างานของทัง้ระบบและเพิม่ประสทิธภิาพโดยรวม

ชุดหลอ่เย็นรปูทรงตวั "ว"ี
ชดุหลอ่เย็นของรุน่ 2050M มกีาร
ออกแบบและตดิตัง้พรอ้มพัดลมหมนุ
กลบัแบบไฮโดรสแตตกิ ในรปูแบบ
ใหมน่ี ้หมอ้น�้าจะตดิตัง้โดยไมใ่หซ้อ้น
ทบักนั ดงันัน้หมอ้น�้าแตล่ะตวัจะไดรั้บ
อากาศบรสิทุธิ ์อณุหภมูสิารหลอ่เย็น
จงึคงทีอ่ยูเ่สมอ พัดลมไฮโดรสแตตกิ
จะปรับความเร็วอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ให ้
ตรงตามความตอ้งการในการหลอ่เย็น
ตามจรงิ จงึชว่ยลดการดดูซบัพลงังาน 
โหมดยอ้นกลบัจะชว่ยลดความจ�าเป็น
ในการบ�ารงุรักษาและท�าใหร้อบการ
ท�าความสะอาดยาวนานขึน้

ตนีตะขาบทีม่อีายกุารใชง้านยาวนานขึน้
จาก CASE
มาตรฐานตวัหลอ่ลืน่ตนีตะขาบของ CASE (CLT) ในรุน่ 2050M มี
การปิดผนกึและหลอ่ลืน่ดว้ยถงัน�้ามนัในสลกัแตล่ะตวั เพือ่อายกุาร
ใชง้านทีย่าวนาน สลกัและบชูจงึถกูปิดผนกึเพือ่ไมใ่หเ้กดิการปน
เป้ือนและในขณะเดยีวกนัยงัคงความหลอ่ลืน่ไวไ้ด ้ในสภาพดนิที่
กดักรอ่น ตนีตะขาบอายกุารใชง้านยาวนานจาก CASE (CELT) ยงั
คงมคีวามทนทานอยา่งมาก CELT ใชบ้ชูชบุแข็งตวัที ่2 ซึง่จะหมนุ
บนบชูตวัแรกอยา่งอสิระ ท�าใหม้กีารกระจายการสกึกรอ่นทัว่เสน้
รอบวงของบชูตวันอก นอกจากนัน้แลว้ เฟืองยงัผลติโดยเพิม่วสัดุ
มากขึน้อกีถงึ 40% ชว่ยยดือายกุารใชง้านของฟันเฟือง เมือ่
พจิารณาวา่การบ�ารงุรักษาชว่งลา่งเฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ 50% ของ
คา่บ�ารงุรักษาบลูโดเซอร ์ค�าตอบจาก CASE จงึเป็นประโยชนต์อ่
ลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการสงูสดุอยา่งชดัเจน

DRAWBAR PULLING

LEADERSHIP
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วอ่งไวและแข็งแกรง่
ผูใ้ชง้านสามารถควบคมุก�าลงัมหาศาลของบลูโดเซอร ์
รุน่ M-Series ไดอ้ยา่งเต็มที ่กา้นควบคมุไฮดรอลกิ
ไฟฟ้าสามารถต ัง้คา่ระดบัความเร็วในการถอยหลงั
และบงัคบัพวงมาลยัเพือ่รอบการท�างานทีเ่ร็วข ึน้และ
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้ แป้นผอ่นคนัเรง่สามารถ
ลดความเร็วการขบัเคลือ่นเพยีงอยา่งเดยีวหรอืท ัง้
ความเร็วขบัเคลือ่นและรอบเครือ่งยนต์

ฟงักช์นัใบมดีอตัโนมตั ิ
ฟงักช์นัอเิล็กทรอนกิสข์ ัน้สงูท�าใหผู้ใ้ชง้านสามารถ
ใชฟ้งักช์นัเฉพาะไดน้อกเหนอืจากการเคลือ่นไหว 
ใบมดีตามมาตรฐาน คอมพวิเตอรแ์บบออนบอรด์
สามารถต ัง้คา่จากกา้นควบคมุไดโ้ดยตรง สามารถ
ต ัง้คา่ปฏกิริยิาของใบมดีไดโ้ดยเลอืกจากระดบั
ความเร็ว 3 ระดบั ปุ่ มเกลีย่ดนิชว่ยลดความเร็วของ
ใบมดีไดท้นัทถีงึ 50% เพือ่ใหส้ามารถกวาดดนิได้
อยา่งแมน่ย�าย ิง่ข ึน้ และโหมดส ัน่ท�าใหผู้ใ้ชง้าน
สามารถก�าจดัเศษวสัดไุดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะ
เมือ่ตอ้งท�างานกบัดนิทีเ่หนยีวหนดื

มมุมองทีเ่หนอืกวา่
หอ้งโดยสารในรุน่ M-Series สรา้งขึน้มาเพือ่ประสทิธภิาพ 

ในการท�างาน ความสะดวกสบาย และความปลอดภยั
ของผูใ้ชง้าน การจดัวางต�าแหนง่เบาะน ัง่ใหมท่ีย่ ืน่ไป 
ทางดา้นหนา้ตวัรถมากขึน้ ท�าใหม้ ัน่ใจไดว้า่จะเห็น
ใบมดีไดอ้ยา่งชดัเจน ผูใ้ชง้านสามารถท�างานได้
ดว้ยความม ัน่ใจและท�างานไดด้ยี ิง่ข ึน้ในทกุการท�างาน 
เบาะลดแรงส ัน่สะเทอืนทีป่รบังา่ย เพือ่ใหผู้ใ้ชง้าน 
ทกุคนมตี�าแหนง่การท�างานทีด่ที ีส่ดุ ระบบปรบั 
อากาศทีท่รงพลงัและระดบัเสยีงรบกวนทีเ่บาทีส่ดุ 
ในรุน่ ชว่ยใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มการท�างานที ่
สะดวกสบาย ลดความเครยีดของผูใ้ชง้าน 

ระหวา่งวนัทีแ่สนยาวนานไดเ้ป็นอยา่งดี

PRODUCTIVITY  

BOOSTING ELECTRONICS
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การควบคมุใบมดีแบบผสมผสานอยา่งสมบรูณ์
รุน่ M-Series พรอ้มท�างานดว้ยการควบคมุใบมดีทีง่า่ยทีส่ดุทีม่อียูใ่นตลาด โดยสามารถเตรยีมการตัง้คา่
เฉพาะไดจ้ากในโรงงาน ท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่จะมกีารรวบรวมการจัดวางสายไฟ มมุมอง และสว่นประกอบตา่งๆ 
ไดอ้ยา่งดเียีย่ม และรับประกนัไดว้า่จะยงัคงไวซ้ ึง่มาตรฐานความน่าเชือ่ถอืเชน่เดยีวกบัผลติภณัฑ ์CASE 
ทกุประเภท

พรอ้มลยุทกุงาน
เครือ่งมอืและอปุกรณท์ีม่ใีหเ้ลอืกอยา่งหลากหลายสามารถ
ตดิตัง้ไดบ้นบลูโดเซอรร์ุน่ใหมข่อง CASE:
· เหล็กตอ่พว่ง
· ตวัตดัขนาน 3 กา้น
· ทีป้่องกนัหอ้งโดยสารดา้นหนา้และลกูกรงเหล็ก
· ระบบจัดการเครือ่งกวา้น
มใีบมดีให ้2 ใบเพือ่ประสทิธภิาพสงูสดุในการดนัดนิ:
· ใบมดี PAT (มมุเอยีงไฟฟ้า)
· บลูโดเซอรก์ ึง่ตวัยู
บลูโดเซอรท์กุรุน่ของ CASE มรีะบบ «Equistatic» ทีไ่ดรั้บ
การจดสทิธบิตัร ซึง่จะชว่ยเพิม่ความสามารถในการเอยีง 
พรอ้มลดการออกแรงทีพ่ชุบมี ท�าใหโ้ครงทัง้หมดมคีวาม
ปลอดภยัยิง่ขึน้และลดการสกึหรอของสว่นประกอบตา่งๆ 
โดยรวม

CUSTOMIZE

YOUR DOZER



EASY ACCESS 

WITH THE TILTABLE SEAT
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สะดวกและใชง้านงา่ย
ระบบสง่ก�าลงัไฮโดรสแตตกิชว่ยลดความ
ซบัซอ้นและลดความจ�าเป็นในการบ�ารงุ
รักษาใหน้อ้ยลงกวา่รุน่กอ่นๆ แผน่หุม้ทอ้ง
รถดา้นลา่งของเครือ่งท�าใหส้ามารถตรวจ
สอบระบบควบคมุและสว่นประกอบของ
ระบบสง่ก�าลงัไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม การตดิตัง้
ชดุขบัทา้ยบนโครงหลกัของบลูโดเซอร์
ท�าใหส้ามารถถอดโครงออกไดโ้ดยทีส่ว่น
ประกอบไฮโดรสแตตกิยงัอยูท่ีเ่ดมิ โดย
สามารถเขา้ถงึระบบสง่ก�าลงัไดจ้ากพืน้ 

หอ้งโดยสาร จงึสามารถท�าการบ�ารงุรักษา
ไดโ้ดยตรงทีห่นา้งาน

เตมิน�า้มนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว
จดุเตมิน�้ามนั (น�้ามนัเชือ้เพลงิ/ไฮดรอลกิ) 
ตดิตัง้อยูด่า้นหลงัหอ้งโดยสารในพืน้ทีท่ีม่ ี
การป้องกนัอยา่งด ีเพือ่ความสะดวกสบาย
ในการใชง้านการบ�ารงุรักษาประจ�าวนั
สามารถท�าไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยขัน้บนัไดที่
ท�าใหก้ารตรวจเชค็งา่ยและปลอดภยัยิง่ขึน้

ท�าการบ�ารงุรกัษาไดจ้าก
พืน้ดนิ
โครงหลกัชิน้เดยีวแบบใหมท่�าใหค้ณุสามารถ 

ตรวจสอบระบบควบคมุหลกัจากพืน้ดนิได ้
อยา่งงา่ยดาย เพยีงแคเ่ปิดอปุกรณป้์องกนั
ทีด่า้นขา้งเทา่นัน้ ระดบัน�้ามนั สถานะ
แบตเตอรี ่สว่นประกอบไฟฟ้า ตวักรอง 
และสวติชต์ดัไฟฉุกเฉนิจะรวมไวด้ว้ยกนั
และมกีารระบโุดยใชร้หสัสอียา่งชดัเจน 
ดว้ยรถรุน่ M-Series คณุสามารถเตรยีม
พรอ้มส�าหรับวนัท�างานของคณุไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว
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M-SERIES

CRAWLER DOZERS

เครือ่งยนต ์
รุน่ เครือ่งยนต ์FPT เชงิอตุสาหกรรม F4HFA613N 

ขอ้บงัคบั Tier 2

กระบอกสบู  6

ความจ ุ 6.7 ลติร

ระบบอดัฉีดเชือ้เพลงิ คอมมอนเรลโดยตรง

หวักรองเชือ้เพลงิ หมนุเกลยีว มจีอ

ชอ่งรับไอด ี ไหลขา้มขา้ง

ระบบหลอ่เย็น ของเหลว

ความเร็วเครือ่งยนต ์ รอบตอ่นาที

เดนิเบาสงู - ไมม่โีหลด 2200  +/-  50

พกิดั - โหลดเต็มที ่ 2200

เดนิเบาต�า่ 800  +/-  25

แรงมา้ SAE J1349 

สทุธ ิ   214 แรงมา้ (160 กโิลวตัต)์ ที ่2200 รอบตอ่นาท ี

รวม   232 แรงมา้ (173 กโิลวตัต)์ ที ่2200 รอบตอ่นาที

การหลอ่ลืน่เครือ่งยนต ์

ป๊ัม ระบบระบายความรอ้นแบบแผน่บอ่ลกึ 

พรอ้มหวัฉีดแรงดนัใตล้กูสบู

องศาการท�างานของปั๊ม 

ดา้นขา้ง 35° 

หนา้และหลงั  45°

หมอ้น�า้ 

พืน้ทีรั่งผึง้ 0.33 ตร.ม.
จ�านวนแถวของทอ่ 2

พดัลม 

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง       700 มม. 
อตัราสว่น  ขบัเคลือ่นดว้ยไฮดรอลกิ 

การหลอ่เย็นเกยีร ์
ประเภท น�้ามนัสูอ่ากาศ

ขนาดรังผึง้ 0.31 ตร.ม.

 

ระบบไฟฟ้า 
ตวัก�าเนดิไฟฟ้าสลบั 120 แอมแปร์

แบตเตอรี ่(2)       12 โวลต ์บ�ารงุรักษาต�า่  
 1200 คา่ Cold-cranking amps ที ่-18°C 

ระบบสง่ก�าลงั 
ไฮโดรสแตตกิแบบดอูลัพาธ 

ป๊ัม   ลกูสบูแนวแกนแบบแปรผัน  
มอเตอร ์  ลกูสบูงอแนวแกนแบบแปรผัน 

แรงดงึเหล็กตอ่พว่งสงูสดุ   360 kN  
เกยีร ์       เกยีรค์วบคมุอเิล็กทรอนกิสก์า้นเดยีวแนวตรง  
ตวักรองน�้ามนั    4 ไมครอน แบบสปินออน (Spin-on) เปลีย่นได ้

ความเร็วในการเคลือ่นที ่  

เดนิหนา้      0 - 9.3 กม./ชม. 
 ถอยหลงั       0 - 9.3 กม./ชม. 

เบรกมอืรองรับงานหนัก 

(แบบดงึดว้ยสปรงิ ปลดดว้ยไฮดรอลกิ) 
เบรกเลีย้ว ไฮโดรสแตตกิ 

ชดุขบัทา้ย  การทดรอบเฟืองตวัหนอน 2 ตวั 

 ถงึเฟืองเพลเนตารี ่

อตัราสว่น       48.75:1  
 

ใบมดี 
ระดบัใบมดีทีห่ลากหลาย - ปรับระดบัได ้   55° +/- 5°

ความเร็วยก - ตอ่วนิาท ี   483 มม.

คมมดี   กลบัดา้นได,้ เปลีย่นได ้

ความกวา้ง (ใบมดี PAT)   254 มม.

ความกวา้ง (บลูโดเซอร ์HSU)   200 มม.

ความหนา        20 มม.  

ตวัตดั 
ความลกึสงูสดุในการเจาะ 581 มม.

ความกวา้ง 2159 มม.

ความกวา้งในการตดั 1938 มม.

ระยะหา่งใตท้อ้งสงูสดุ 518 มม.

จ�านวนกา้นคราดสงูสดุ 3

ระยะหา่งระหวา่งฟัน 3 ซี ่ 930 มม.

กระบอกสบูไฮดรอลกิ สองทาง

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 133.4 มม.

ระยะชกั 597 มม.
กา้น    70 มม. 

 

หอ้งคนขบั 
หอ้งคนขบัแบบ ROPS/FOPS - เบาะน่ังรองรับการสัน่สะเทอืน
แบบนวิแมตกิ - พรอ้มปรับพนักพงิหลงั - เข็มขดันริภยั - พนัก
วางแขนทีป่รับได ้- ทีพั่กเทา้ - พืน้ทีเ่กบ็เครือ่งมอื - พรมใน
หอ้งคนขบัหุม้ผา้ - แทน่รองรับเบาะแบบเอยีงได ้- ระดบัเสยีง
รบกวน 78 เดซเิบล (เอ)

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

มาตรวดั  

แรงดนัไฟฟ้าแบตเตอรี ่- มาตรวดัชัว่โมง/มาตรวดัความเร็ว/ 
การวเิคราะหอ์าการ/เตอืนการบ�ารงุรักษาแบบดจิติอล - ระดบัเชือ้เพลงิ
- อณุหภมูนิ�้ามนัเกยีร ์- ไฟเตอืนความเร็วเกยีร ์- อณุหภมูนิ�้า

เสยีงเตอืน - อณุหภมูสิารหลอ่เย็นเครือ่งยนต ์- แรงดนัน�้ามนัเครือ่ง 
- ปรมิาณเชือ้เพลงิต�า่ - แรงดนัโหลดเกยีร ์- อณุหภมูเิกยีร/์ 
ไฮดรอลกิ 

ระบบไฮดรอลกิ 
อตัราการไหลของป๊ัมที ่2200 รอบตอ่นาท ี 153 ลติร/นาที

แรงดนัสงูสดุ 248 บาร์

กระบอกสบู PAT แบบยก 2 ตวั

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกระบอก 114 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกา้น  63.5 มม.

ระยะชกั 428.8 มม.

กระบอกสบู PAT แบบท�ามมุ 2 ตวั

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกระบอก 114.3 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกา้น  63.5 มม.

ระยะชกั 502.7 มม.

กระบอกสบู PAT แบบเอยีง 1 ตวั

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกระบอก 127 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกา้น  63.5 มม.

ระยะชกั 148.4 มม.

กระบอกสบูบลูโดเซอรแ์บบยก  

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกระบอก 82.6 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกา้น  50.8 มม.

ระยะชกั 1000 มม.

กระบอกสบูบลูโดเซอรแ์บบเอยีง  

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกระบอก        114.3 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางกา้น    63.5 มม.
ระยะชกั   126 มม. 

 

ตวัเลอืกตนีตะขาบและแผน่ตนีตะขาบ 
XLT (แนวยาวพเิศษ)   
610 มม.    แผน่สายพานฟันเฟืองแบบปิดและ CLT

610 มม.   แผน่สายพานฟันเฟืองแบบเปิดและ CELT 

ความจ ุ
ถงัเชือ้เพลงิ 405 ลติร

น�้ามนัเครือ่งพรอ้มตวักรอง 16.4 ลติร 

น�้ามนัเครือ่งแบบไมม่ตีวักรอง 15.6 ลติร

ระบบหลอ่เย็นเครือ่งยนต ์ 30.28 ลติร 

ถงัเกบ็ไฮดรอลกิ 210 ลติร 

ชดุขบัทา้ย - แตล่ะดา้น 25 ลติร

ลกูกลิง้ลา่ง - แตล่ะตวั 0.275 ลติร

เดนิเบาหนา้ - แตล่ะตวั 0.225 ลติร
ลกูกลิง้ลา่ง - แตล่ะตวั  0.334 ลติร

น�า้หนกัใชง้าน 
น�า้หนกัใชง้านประกอบดว้ย:  

หอ้งโดยสาร ตะขอดงึดา้นหนา้

น�้ามนัเต็มถงั กา้นดงึดา้นหลงั

ถงัไฮดรอลกิ  รางลอ้ตนีตะขาบ

ผูใ้ชง้าน  170 ปอนด ์(77 กก.)

โซ ่CLT แตร

ไฟ  แผน่ตนีตะขาบ

โครงตวัซ ี   ความกวา้งใบมดีตามทีส่ดุ 

น�า้หนกั (กก.)
แนวยาวพเิศษ 20599 กก. ใบมดี PAT 

 20592 กก. กึง่ตวัย ู

น�า้หนกัเพิม่เตมิ  น�า้หนกั (กก.)
เหล็กตอ่พว่ง 66 

ตวัตดั (3 กา้น) 1874

เครือ่งกวา้น 2500

โซ ่CELT - ตนีตะขาบแตล่ะตวั  น�า้หนกั (กก.)
24" (610 มม.) 1789

น�้าหนักเพิม่เตมิ เทยีบกบั CLT - ตนีตะขาบแตล่ะตวั 43

ทีบ่งัหนิตรงกลาง   306
ใบมดีดนัดนิ 63 

ชว่งลา่ง 
การปรับตนีตะขาบ ฉีดจาระบี

โครง บมีปรับสมดลุแบบแกวง่ 

การป้องกนัการสัน่สะเทอืนและเพลาจดุหมนุ

ระดบัโซต่นีตะขาบ 

ตนีตะขาบ CLT 202.8 มม.

ตนีตะขาบ CELT 202.8 มม.

ความสงูแผน่ตนีตะขาบ 73 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางสลกั 44.5 มม.

เสน้ผา่นศนูยก์ลางบชู 

ตนีตะขาบ CLT7 72.7 มม.

ตนีตะขาบ CELT 93 มม.

แผน่ตนีตะขาบแตล่ะดา้น 

ตนีตะขาบ CLT/CELT 45

ลกูกลิง้ลอ้ตนีตะขาบแตล่ะดา้น 8

ลกูกลิง้ลา่งแตล่ะดา้น   2
เสน้ผา่นศนูยก์ลางรางลกูกลิง้ลอ้ตนีตะขาบ   187.6 มม. 

พืน้ทีต่นีตะขาบบนพืน้ 
พืน้ทีแ่ผน่ตนีตะขาบ 

610 มม. 39979 ลบ.ซม. 
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ขนาดของเครือ่งจกัร

ภาพวาดนีใ้ชเ้พือ่การแสดงใหเ้ห็นภาพจ�าลองของรถเทา่นัน้และอาจไมไ่ดเ้ป็นการแสดงภาพจรงิของรถ

หมายเหต:ุ  ขนาดระยะหา่งใตท้อ้งรถและความสงูทัง้หมดคอืเมือ่แผน่สายพานฟันเฟืองจมดนิทัง้หมด เพิม่ระยะอกี 52.5 มม.หากรถอยูบ่นพืน้ทีแ่ข็ง

SPECIFICATIONS

2050M

ขนาดใบมดี กึง่ตวัยู ใบมดี PAT
ความจขุองใบมดี SAE J1265 5.60 ลบ.ม. 4.83 ลบ.ม.

ชว่งลา่งทีต่ดิตัง้ XLT XLT

H. ความกวา้งใบมดี 3426 มม. 3606 มม.

 ความกวา้งใบมดีในต�าแหน่งเคลือ่นยา้ย 3426 มม. 3287 มม.

A. ความสงูใบมดี 1425 มม. 1369 มม.

เอยีงสงูสดุ +/-433 มม. +/-550 มม.

ระดบัสงูสดุ 57.5+/-2.5° 57.5+/-2.5°

C. องศาสงูสดุ - +/-28°

B. ระยะขดุลกึสดุ 583 มม. 590 มม.

การยกเหนอืพืน้สงูสดุ 1244 มม. 1130 มม.

M. ระยะการเหวีย่ง 438 มม. 576 มม.

N. ระยะการตดั 438 มม. 146 มม.

J. เหนอืตนีตะขาบ ความกวา้ง 2550 มม.
แผน่ตนีตะขาบ 610 มม.

ความกวา้ง 2550 มม.
แผน่ตนีตะขาบ 610 มม.

ขนาด XLT (ตนีตะขาบยาวพเิศษ)
ตนีตะขาบ

ขนาดลอ้ตนีตะขาบ 1940 มม.

ความกวา้งแผน่ตนีตะขาบสงูสดุ 610 มม.

D. ตนีตะขาบบนพืน้ 3277 มม.

พืน้ทีต่นีตะขาบบนพืน้ 4.0 ตร.ม.

แรงกดพืน้ดนิ 0.51 กก./ตร.ซม.

ขนาด
E. ความสงูของสว่นบนสดุของหอ้งโดยสาร 3103 มม.

F. ระยะหา่งใตท้อ้งจากพืน้ 362 มม.

G. ความยาว

ใบมดีตรงพรอ้มเหล็กตอ่พว่ง 5902 มม. ใบมดี PAT
5387 มม. กึง่ตวัยู

ใบมดีตรงพรอ้มตวัตดั 7383 มม. ใบมดี PAT
6869 มม. กึง่ตวัยู
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ตวัเลอืก

อปุกรณต์ดิต ัง้ดา้นหลงั

ตวัตดั - 5 ต�าแหน่งพรอ้ม 3 กา้น 
ตะขอพว่งดา้นหลงั
เหล็กตอ่พว่งดา้นหลงั

ระบบไฮดรอลกิ
วาลว์ไฮดรอลกิ 4 แกนส�าหรับตวัตดัแบบตดิตัง้ใน
พืน้ทีท่�างาน
วาลว์ไฮดรอลกิ 3 แกนแบบไมม่ปีลั๊กเพือ่ตวัตดั
แบบตดิตัง้ในพืน้ทีท่�างาน  
วาลว์ไฮดรอลกิ 3 แกนแบบมปีลั๊ก

ทีบ่งั
ทีบ่งัหลงัคาหอ้งคนขบั  
ทีบ่งัหนิตรงกลาง  
ใบมดีดนัดนิ

ใบมดี
ใบมดี PAT 3.60 ม. 
กึง่ตวัย ู3.42 ม.

กระจก
กระจกดา้นหลงัหอ้งโดยสาร  
กระจกแปรงหมอ้น�้า

อืน่ๆ
ชอ่งระบายเพือ่สิง่แวดลอ้ม 
โซต่นีตะขาบอายกุารใชง้านยาวนานจาก CASE
ระบบท�าความรอ้นแบบตะแกรง
ไฟสอ่งท�างานเพิม่เตมิ  
ตะขอดงึดา้นหนา้
ตวัน�าใบมดีพรอ้มใชส้�าหรับ: Leica/Topcon/
Trimble
กระจกมองหลงั
ทีปั่ดน�้าฝนกระจกหลงั
วทิยุ

เครือ่งยนต์
เครือ่งยนต ์FPT เชงิอตุสาหกรรม รุน่ NEF
ระบบระบายความรอ้นเครือ่งยนตด์ว้ยน�้ามนั 

แบบชิน้เดยีว 
ตวักรองเชือ้เพลงิ
หมอ้กรองอากาศซลีแนวรัศมแีบบคู ่
ตวัก�าเนดิไฟฟ้าสลบั 120 แอมแปร์
2 x แบตเตอรี ่12 โวลต์
แผงดา้นขา้งเครือ่งยนต์

ใบมดี
ระดบั 50° - 60° ทีห่ลากหลายพรอ้มเครือ่งมอืปรับ  
คนับงัคบัควบคมุระบบไฟฟ้าและไฮดรอลกิเพือ่ยก 
ท�ามมุ หรอืเอยีงใบมดี อปุกรณ ์"Equistatic" เวอรช์นั 
ส�าหรับบลูโดเซอร์

ระบบสง่ก�าลงั
ระบบขบัเคลือ่นไฮโดรสแตตกิแบบดอูลัพาธ
ทีห่ลากหลาย ควบคมุดว้ยคนับงัคบั พรอ้มเกยีร์
ควบคมุอเิล็กทรอนกิสก์า้นเดยีวแนวตรงและ 
การหมนุกลบั
ระบบควบคมุอตัราสว่นการเดนิหนา้/ถอยหลงั
ความไวในการขบัเคลือ่น 3 ระดบัทีส่ามารถเลอืก
ไดล้ว่งหนา้  
ความไวในการถอยหลงั 3 ระดบั
ความไวใบมดี 3 ระดบั
โหมดสัน่ใบมดี
โหมดเกลีย่ดนิ
ชดุขบัทา้ยแบบทดรอบ 3 ชัน้: เฟืองตวัหนอน/
เฟืองเพลเนตารี่
แป้นผอ่นคนัเรง่พรอ้มระบบหน่วงระบบขบัเคลือ่น
ไฮโดรสแตตกิ  
เบรกมอืตดิสปรงิอตัโนมตัิ

ชว่งลา่ง
ตวัปรับตนีตะขาบแบบไฮดรอลกิ  
โซต่นีตะขาบชนดิหลอ่ลืน่พเิศษของ CASE (CLT)
ตนีตะขาบแบบหลอ่ลืน่ถาวรและลกูกลิง้ลา่ง/ลกูกลิง้
ทีบ่งัตวัปรับตนีตะขาบ
เบรกมอืตดิสปรงิอตัโนมตัิ
รางลอ้ตนีตะขาบ - ดา้นหนา้และดา้นหลงั

หอ้งโดยสาร
หอ้งคนขบัตดิตัง้ระบบท�าความรอ้น ระบบปรับอากาศ 
ระบบละลายน�้าแข็ง ทีปั่ดน�้าฝนกระจก และไฟ
เข็มขดันริภยั 
กระจกภายในขนาด 140 x 253 มม.

อืน่ๆ
สญัญาณเตอืนภยัส�ารอง  
แตร
ไฟ:  ดา้นหนา้ 2 และดา้นหลงั 1
สวติชต์ดัการเชือ่มตอ่หลกั 
กระจก
ทีบ่งัเกยีรด์า้นหลงั

มาตรฐาน

อปุกรณม์าตรฐานและตวัเลอืกทีแ่สดงอาจแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ

STANDARD

AND OPTIONAL



หมายเหต:ุ CASE มอีปุกรณม์าตรฐานเฉพาะส�าหรับประเทศตา่งๆ และมอีปุกรณ์
เสรมิมากมาย (OPT) ภาพทีป่รากฏในแผน่พับฉบบันีห้รอืฉบบัอืน่ๆ อาจเกีย่วขอ้ง
กบัอปุกรณม์าตรฐานหรอือปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ โปรดสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณ์
เหลา่นีแ้ละขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบัสว่นประกอบตา่งๆ ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงจาก
ตวัแทนจ�าหน่าย CASE 
บรษัิท CNH Industrial ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอ้มลูจ�าเพาะของ
เครือ่งจักรโดยทีก่ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะไมก่อ่ใหเ้กดิภาระผกูพันใดๆ ตอ่
บรษัิท

อะไหลแ่ละบรกิาร
เครอืขา่ยการบรกิารลกูคา้ครอบคลมุทัว่โลกไมว่า่จะอยูท่ีใ่ด การใหบ้รกิารและการดแูลการลงทนุทีเ่กนิความคาดหมายคอืงานของเรา เชือ่มัน่ใน CASE 
และตวัแทนจ�าหน่าย CASE ในการจัดหาโซลชูัน่ครบวงจร เครือ่งจักร ค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญ ไฟแนนซท์ีย่ดืหยุน่ อะไหลแ่ทข้อง CASE และการบรกิาร
ทีร่วดเร็ว เราจะท�าใหล้กูคา้ไดส้มัผัสประสบการณก์ารใชง้านทีด่ทีีส่ดุเพือ่หาตวัแทนจ�าหน่าย CASE 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัอปุกรณข์อง CASE หรอืการบรกิารลกูคา้ไปที ่www.casece.com

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
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caseCE.com


