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ก�าลงัและความเร็ว
ขบัเคลือ่นดว้ยเครือ่งยนตด์เีซลคอมมอนเรล 
Tier III รุน่ CX130B ใชป้ระโยชนจ์าก
ระบบไฮกรอลกิชัน้สงูทีม่โีหมดการท�างาน 3 
โหมด เพือ่สง่ก�าลงัและความเร็วใหพ้อ
เหมาะตอ่ทกุการใชง้าน รถขดุไดเ้ปรยีบจาก
แรงขดุทีเ่พิม่ขึน้ ความเร็วในการเกลีย่ และ
แรงบดิสงูท�าใหร้อท�างานลดลง การทรงตวั
ทีด่ขี ึน้ท�าใหท้�างานไดห้ลากหลาย เพิม่
ความเป็นรถเอนกประสงคใ์หก้บัเครือ่งยนต์
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้
ประหยดัน�้ามนัเพิม่ขึน้และใหแ้รงบดิสงูที่
เครือ่งยนตร์อบต�า่ สง่ผลในการลดตน้ทนุ
การด�าเนนิงาน และปรับปรงุประสทิธภิาพ
ของตน้ทนุตอ่ตนัทีด่ขี ึน้ มกีารบ�ารงุรักษาต�า่
และการประหยดัน�้ามนัสงูสดุ ท�าใหม้ี
ประสทิธภิาพสงูและตน้ทนุโดยรวมทีต่�า่ลง 
งานทีไ่ดเ้พิม่ขึน้ 
ท�าก�าไรสงูสดุ 

ออกแบบอยา่งแข็งแกรง่
สรา้งมาเพือ่สมรรถนะ รถ CX130B ยงัคง
ลกัษณะของครอบครัวรถขดุของ CASE ดว้ย
ระบบทอ่ทีแ่ข็งแรงและมขีนาดทีก่ะทดัรัด 
หอ้งโดยสารกวา้งขวางของรถซีร่ีย่ ์B มี
ความสบายและเสยีงรบกวนต�า่ ลดความ
เมือ่ยลา้ของคนขบั และชว่ยใหท้�างานได ้
มากขึน้ 
ระบบหมนุเวยีนกา๊ซไอเสยีและหวัฉีดน�้ามนั
แบบคอมมอนเรล ท�าใหแ้น่ใจวา่มกีารปลอ่ย
มลพษิต�า่ และลดการใชเ้ชือ้เพลงิ ในขณะ
เดยีวกนักไ็ดง้านและแรงบดิเพิม่ขึน้ ท�างาน
ไดม้ากดว้ยการใชน้�้ามนันอ้ยลง 
ไดก้ารยอมรับจากคนขบั 
รบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม

ความปลอดภยัมากอ่น
เครือ่งซีร่ีย่ ์B ทัง้หมด มหีอ้งโดยสาร CX130B ทีม่กีระจกเต็มความสงูเพือ่การมองเห็นทีด่ขี ึน้โดยรอบ จงึเพิม่ความ
ปลอดภยัในพืน้ทีท่�างาน หนา้ตา่งบานเดยีวทีไ่มบ่ดบงัการมองเห็นทางดา้นขวาของเครือ่ง หอ้งโดยสารของรถซีร่ีย่ ์B 
มโีครงสรา้งทีแ่ข็งกวา่โครงแบบปกตสิามเทา่ เพิม่ความปลอดภยัใหค้นขบั และชว่ยใหร้ะดบัเสยีงรบกวนภายในลดลง 
คอนโซลควบคมุใชง้านงา่ย คนับงัคบัเซอรโ์วตอบสนองไดน้ิม่นวล และทีน่ั่งทีส่บายจะลดความเหนือ่ยลา้ของคนขบั 
เพิม่ประสทิธผิลและความปลอดภยัในพืน้ทีท่�างาน ทศันวสิยัท ัง้หมด ปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหด้ขี ึน้

MAXIMUM POWER 
AND COMFORT
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การท�างานทีน่านขึน้
รถรุน่ CX130B ของ CASE มถีงัน�้ามนัขนาดใหญท่ีม่ป๊ัีมปรมิาณไหลสงูและหยดุไดโ้ดยอตัโนมตั ิท�าใหล้ดเวลาการหยดุ
เตมิน�้ามนั และมัน่ใจถงึความปลอดภยัตอ่สิง่แวดลอ้มเนือ่งจากไมม่นี�้ามนัเชือ้เพลงิทีห่กลงบนพืน้ดนิทีม่คีวามส�าคญั บชู
ในระบบยดืเวลาการบ�ารงุรักษา (EMS) ชว่ยใหร้อบเวลาาการอดัจาระบบีนสลกัสว่นใหญเ่พิม่ถงึ 1000 ชัว่โมง สว่นแผน่
ลิม่ (ชมิ) เสยีดทานต�า่บนบมูและกา้นบุง้กีช๋ว่ยลดความจ�าเป็นในการซอ่มบ�ารงุลงไดอ้กีดว้ย ตวักรองทัง้หมดสามารถ
เอือ้มถงึไดง้า่ยจากระดบัพืน้ดนิ ใหค้วามปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพในการบ�ารงุรักษา ลดเวลาหยดุท�างานและเพิม่ผล
การท�างาน ประสทิธภิาพสงู ตน้ทนุโดยรวมต�า่

คนขบัใชง้านไดส้ะดวกสบาย
หอ้งโดยสารของรถซีร่ีย่ ์B มพีืน้ทีเ่พิม่ทีว่างขาและเทา้ ใหค้วามสะดวกสบายแกค่นขบัทกุๆคนไดอ้กีถงึ 60 มม. ทีน่ั่ง
แบบปรับนอนไดแ้ละระบบปรับอากาศมชีอ่งอากาศหลายชอ่ง ท�าใหแ้น่ใจวา่คนขบัยงัคงสบายอยูใ่นรถ คนขบัสามารถ
ใชป้ระโยชนจ์ากกลอ่งเกบ็ของรอ้น/เย็น ทีว่างแกว้และซองโทรศพัทม์อืถอื พรอ้มดว้ยพืน้ทีข่นาดใหญอ่ยูด่า้นหลงัทีน่ั่ง
เพือ่เกบ็สิง่ของไดเ้พิม่เตมิ
คนัคอนโซลควบคมุมสีีต่�าแหน่ง และกลบัไปดา้นซา้ยมอืโดยอตัโนมตั ิใหค้วามสะดวกสบายทีส่ดุแกค่นขบัทกุคน ชดุ
ยดึหอ้งโดยสารเป็นของเหลวทีม่คีวามหนดืและระดบัเสยีงของเครือ่งยนตท์ีต่�า่กวา่ ท�าใหล้ดการสัน่สะเทอืนและเสยีง
รบกวนภายในหอ้งโดยสารและภายนอกรถ ลดความเมือ่ยลา้ ไดผ้ลงานเพิม่ข ึน้

ผลติมาเพือ่ท�างาน
ตวักรองไฮดรอลกิแบบเสน้ใยสงัเคราะหป์ระสทิธภิาพสงูชว่ย
ปกป้องระบบไฮดรอลกิไดท้ัง้หมด ไมจ่�าเป็นตอ้งมตีวักรอง
แยกตา่งหากเมือ่ใชเ้ครือ่งจักรกบัหวักระแทกแบบไฮดรอลกิ 
รถรุน่ CX130B ไดอ้อกแบบมาตามมาตรฐานสงูสดุและเพือ่
ความทนทานเป็นพเิศษ โครงสรา้งสว่นบนทีแ่ข็งแรงและการ
ออกแบบบมูบุง้กีแ๋ละกา้นบุง้กีแ๋บบแผน่เหล็กหลอ่ทีป่รับปรงุ
ใหมท่�าใหอ้ายใุชง้านนานขึน้ และการบ�ารงุรักษาลดลง แผน่
ลิม่ (ชมิ) เรซิน่บนบมูและกา้นบุง้กีช๋ว่ยลดการสกึหรอ และ
สว่นประกอบชว่งลา่งแบบใหมไ่ดท้�าการปรับเพือ่ให ้
เครือ่งจักรท�างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
การออกแบบทีแ่ข็งแกรง่ ความทนทานของ CASE
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เครือ่งยนต์
เครือ่งยนตค์อมมอนเรลทีค่วบคมุดว้ยอเิล็กทรอนกิสต์ามกฎ
ระเบยีบการปลอ่ยมลพษิ Tier III เป็นเครือ่งยนตใ์นรุน่ 
CX130B การออกแบบขัน้สงูรวมกบัตวัลดความรอ้นของเชือ้
เพลงิ ชว่ยปรับใหก้ารควบคมุปรมิาณและระยะเวลาของการ
ฉดีดขีึน้ ในขณะทีร่ะบบหมนุเวยีนกา๊ซไอเสยีชว่ยใหเ้กดิ
มลพษินอ้ยลง เครือ่งยนตใ์หแ้รงบดิสงูทีค่วามเร็วต�า่ มพัีดลม
ทีข่บัเคลือ่นดว้ยไฮดรอลกิทีม่ขีดีความสามารถมากและทอ่
เกบ็เสยีงไอเสยีใหเ้สยีงเบา ท�าใหล้ดระดบัเสยีงรบกวน
ภายในหอ้งโดยสารและภายนอกเครือ่งจักร การตัง้คา่รอบ
เดนิเบาอตัโนมตัแิละสมัผัสเดยีว (one-touch) ท�าใหม้ี
ประสทิธภิาพสงูสดุในทกุสภาวะการท�างาน 
เครือ่งยนตส์ง่ก�าลงัสงูโดยมกีารใชเ้ชือ้เพลงิลดลง กอ่ใหเ้กดิ
ผลผลติสงูสดุตอ่ลกูคา้

ระบบไฮดรอลกิ
เครือ่งรุน่ CX130B ใชร้ะบบไฮดรอลกิใหมท่�างานรว่มกบัป๊ัม
ลกูสบูปรมิาตรแปรผันทีม่ปีระสทิธภิาพสงูพรอ้มความคลาด
เคลือ่นทีล่ดลง ซึง่น�าไปสูก่ารประหยดัเชือ้เพลงิไดด้ขี ึน้ 
ระบบแรงบดิป๊ัมควบคมุแบบแปรผันรักษาก�าลงัเครือ่งยนต์
ใหต้รงกบัปรมิาณไฮดรอลกิ ซึง่มัน่ใจไดว้า่ท�างานไดผ้ลดี
เยีย่มและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของคนขบัไดอ้ยา่งราบ
รืน่ เสน้ใยสงัเคราะหใ์นตวักรองไฮดรอลกิเป็นตวักรอง
มาตรฐานทีม่คีณุคา่ในการปกป้องสว่นประกอบและยดือายุ
ของน�้ามนัไฮดรอลกิไดถ้งึ 5000 ชัว่โมง ไมจ่�าเป็นตอ้งใช ้
ตวักรองไฮดรอลกิเพิม่เตมิเมือ่ใชอ้ปุกรณป์ระกอบ จงึลด
ตน้ทนุและประหยดัเวลาตดิตัง้
วาลว์ป้องกนัทอ่ระเบดิอยูด่า้นหลงักระบอกสบูของบมูเพือ่
การป้องกนัมากขึน้และเพิม่การมองเห็นของคนขบัไปยงั
พืน้ทีท่�างาน

คนัเรง่เครือ่งยนตท์ีค่อนโซล
การเลอืกโหมดส�าหรับระบบไฮดรอลกิมกีารตัง้คา่แบบงา่ย 
ผา่นตวัควบคมุคนัเรง่เครือ่งยนตข์ัน้สงูทีต่ดิไวใ้หค้นขบั
เอือ้มถงึไดง้า่ยบนคอนโซลทางขวามอืทีป่รับไดอ้ยา่งเต็มที ่
สวติชท์ัง้หมดถกูจัดกลุม่ในวางตรงกลาง และจอยสติ๊กคนั
ควบคมุเซอรโ์วสัน้ท�าใหเ้ครือ่งรุน่ CX130B สะดวกสบาย
ตอ่การใชง้าน คอนโซลแสดงผลมตีวัวดัความสวา่งเพือ่ให ้
แน่ใจวา่ งา่ยตอ่การอา่นคา่ไมว่า่จะอยูใ่นสภาพแสงสวา่งแค่
ไหนกต็าม คนขบัสามารถเกบ็การตัง้คา่การไหลของไฮดรอ
ลกิเสรมิไดถ้งึ 10 คา่ทีต่วัควบคมุไฮดรอลกิลว่งหนา้ของ
เครือ่ง ท�าใหส้ามารถตดิตัง้อปุกรณป์ระกอบไดถ้งึ 10 แบบ
โดยไมต่อ้งปรับแตง่วาลว์ไฮดรอลกิของเครือ่งดว้ยตนเอง 
การเปลีย่นระบบไฮดรอลกิจากการท�างานเดีย่วเป็นการ
ท�างานคูก่ย็งัท�าไดจ้ากภายในหอ้งโดยสาร กลไกนีช้ว่ยลด
เวลาหยดุเครือ่งเพือ่เปลีย่นอปุกรณป์ระกอบ ท�าใหไ้ด ้
ท�างานมากขึน้
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หอ้งโดยสารของคนขบั
หอ้งโดยสารของรถ CASE ซรีีย่ ์B มกีระจกเพิม่อกี 60% เมือ่
เทยีบกบัรุน่กอ่นหนา้ รวมทัง้มหีนา้ตา่งแบบชิน้เดยีวทางดา้นขวา
มอื ท�าใหใ้หท้ศันวสิยัดขี ึน้ในทกุดา้น แมจ้ะมโีครงเสาบางเรยีว
ขึน้ แตห่อ้งโดยสารกแ็ข็งแรงขึน้สามเทา่เพือ่เพิม่ความปลอดภยั 
เมือ่รวมกบัหอ้งโดยสารทีต่ดิตัง้ดว้ยของเหลวทีม่คีวามหนดืและมี
เสยีเครือ่งยนตท์ีเ่บาลง ผลกค็อืระดบัเสยีงรบกวนและการสัน่
สะเทอืนนอ้ยลงกวา่ใคร คนขบัทกุคนไดพ้บกบัต�าแหน่งทีส่ะดวก
สบาย จากคอนโซลทีป่รับได ้รางเลือ่นทีน่ั่งทีย่าวกวา่ การเพิม่
พืน้ทีว่างเทา้ขึน้ 60 มม. ทีน่ั่งทีป่รับใหน้อนไดเ้ต็มที ่และพรอ้มมี
ชอ่งระบายอากาศเกา้ชอ่ง 
หอ้งโดยสารของรถซีร่ีย่ ์B มนีาฬกิา กลอ่งเก็บของขนาดใหญอ่ยู่
ดา้นหลงัทีน่ั่งคนขบั ทีว่างขวดและกระป๋อง ทีใ่สโ่ทรศพัทม์อืถอื 
และกลอ่งรักษาความเย็นทีใ่ชร้ะบบปรับอากาศเพือ่ควบคมุ
อณุหภมูภิายในหอ้งโดยสารอกีดว้ย
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การบ�ารงุรกัษา
รถขดุ CXB ของ CASE ซอ่มบ�ารงุไดง้า่ยเพราะเขา้ถงึตวั
กรองและจดุบ�ารงุรักษาทัง้หมดไดจ้ากพืน้ดนิ ตวักรองตดิ
ตัง้ไวต้า่งหากในต�าแหน่งสว่นกลาง ใหก้ารเขา้ถงึไดง้า่ย 
และถงัน�้ามนัขนาดใหญม่ทีัง้วาลว์ระบายและแผน่ปิดซอ่ม
บ�ารงุแบบทีถ่อดได ้เพือ่ใหท้�าความสะอาดไดง้า่ยในกรณี
ทีม่กีารปนเป้ือนของน�้ามนัเชือ้เพลงิ มตีวัระบายน�้ามนั
หลอ่ลืน่ทีต่ดัความเสีย่งของการร่ัวไหลในระหวา่งใหซ้อ่ม
บ�ารงุ จงึปกป้องสิง่แวดลอ้ม ป๊ัมไฟฟ้าเตมิน�้ามนัปรมิาณ
สงูเร็วขึน้เป็นสองเทา่กวา่รุน่กอ่นหนา้ และฟังกช์นัหยดุ
อตัโนมตัทิ�าใหส้ามารถเตมิไดง้า่ยและรวดเร็ว รถรุน่ 
CX130B ไดค้ะแนนเวลาต�า่สดุในการทดสอบบ�ารงุรักษา
ของ SAE โดยลดเวลาหยดุท�างานและตดัคา่ใชจ้า่ยใน
การใชง้าน

ชว่งลา่ง
การออกแบบชว่งลา่งของ CASE ยงัคงท�าใหม้ัน่ใจ
ไดถ้งึอายใุชง้านของสว่นประกอบทีย่าวนาน และ
ลดคา่ใชจ้า่ย เฟืองโซข่บัมกีารชบุแข็งดว้ยความ
รอ้นเพือ่การท�างานทีย่าวนาน เครือ่งจักรมรีางตนี
ตะขาบทีแ่ข็งแรงและโซต่นีตะขาบทีป่รับใหด้ขี ึน้ 
กบัซลีใหมร่ปูตวั M และสลกัแบบเพิม่ความแข็ง 
เพือ่ความทนทานและไดม้าตรฐานสงูสดุ 
ลกูกลิง้ตนีตะขาบไดอ้อกแบบในแบบโอรงิทีป้่องกนั
ไมใ่หส้ ิง่สกปรกและฝุ่ นเขา้มา และปรับปรงุรปูทรง
เพือ่ใหส้กึหรอนอ้ยลง

ท�าใหอ้ายกุารใชง้านบชุและสลกัยาวนานขึน้
กอ่นหนา้นีม้เีฉพาะในเครือ่งทีส่งูกวา่รุน่ CX330 แตใ่นตอนนีบ้ชูแบบยดือายกุารบ�ารงุรักษา (EMS) ก็กลายเป็นอปุกรณ์
มาตรฐานส�าหรับรถขดุซีร่ีย่ ์CXB ทัง้หมดของ CASE บชูทีม่บี�ารงุรักษาต�า่เหลา่นีใ้หร้อบเวลาการอดัจาระบทีีน่านถงึ 
1,000 ชัว่โมง จงึลดการบ�ารงุรักษาประจ�าวนัและประจ�าสปัดาหข์องคนขบัลงไดม้าก และจงึไดง้านมากขึน้ แผน่ลิม่เร
ซิน่ลดแรงเสยีดทานในตนีบมูและหวับมู ชว่ยลดเสยีงรบกวนและระยะหมนุฟร ีท�าใหเ้พิม่ความทนทานและความน่าเชือ่
ถอืใหแ้กล่กูคา้

B-SERIES
HYDRAULIC EXCAVATORS

EMS สลกัชบุโครเมีย่มกบับชูทองเหลอืง แผน่ลิม่ลดแรงเสยีดทาน
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เครือ่งยนต์
เครือ่งยนตร์ุน่ลา่สดุตรงตามขอ้ก�าหนดของยโุรปในการ "ปลอ่ยไอเสยี
ต�า่" TIER III ตามมตทิี ่97/68/EC
ยีห่อ้  ___________________________________________ Isuzu 
ชนดิ  ________________________________________ AJ-4JJ1X
คอมมอนเรล เทอรโ์บ อนิเตอรค์ลู ท�าความเย็นน�้ามนั
EGR (ตวัหมนุวนกา๊ซไอเสยี)  ___________________________ ใช่
หวัฉีด  ________________________ควบคมุดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส์
จ�านวนกระบอกสบู  ____________________________________ 4
กระบอกสบู - ชว่งชกั  ______________________ 95.4 x 104.9 มม.
ความจขุองกระบอกสบู ___________________________ 2999 ซซีี
ก�าลงัมา้ EEC80/1269  ____ 70.9 กโิลวตัต/์96 ก�าลงัมา้ที ่2000 รอบตอ่นาที
แรงบดิสงูสดุ  ______________ 359 นวิตนั-เมตรที ่1600 รอบตอ่นาที

ระบบไฮดรอลกิ
ก�าลงัสงูสดุ  ______________2 x 129 ลติร/นาททีี ่2000 รอบตอ่นาที
ลกูสบูไหลในแนวแกน 2 ป๊ัมไหลแบบผันแปร  _______________ ใช่
อปุกรณป์ระกอบ/เพิม่ก�าลงั  ____________________ 343/363 บาร์
แรงกดการแกวง่โครงสรา้งชว่งบน  ____________________ 294 บาร์
แรงกดขบัเคลือ่น  ________________________________ 343 บาร์
ตวักรองน�้ามนั  _________________________________6 ไมครอน 
ชนดิของตวักรองน�้ามนั  ________________________ ใยสงัเคราะห์
ซเูปอรไ์ฟน ์จับสิง่สกปรกไดส้งูสดุ

การแกวง่
ความเร็วแกวง่สงูสดุของโครงสรา้งชว่งบน  ________14.3 รอบตอ่นาที
แรงบดิแกวง่  ___________________________ 33 กโิลนวิตนั-เมตร

การขบัเคลือ่น
วงจรขบัเคลือ่นมลีกูสบูไหลในแนวแกนและมอเตอรป์รับอตัราปรมิาณไหล
ความเร็วขบัเคลือ่นสงูสดุ  _______________________ 5.6 กม./ชม.
ความเร็วขบัเคลือ่นต�า่สดุ  _______________________ 3.4 กม./ชม.
การเปลีย่นความเร็วถกูควบคมุจากแผงหนา้ปัด
ลดเกยีรอ์ตัโนมตั ิ ____________________________________ ใช่
ความลาด  ___________________________________ 70% (35°)
แรงฉุดลาก  ___________________11,500 เดคานวิตนั (x10 นวิตนั)

ระบบไฟฟ้า
วงจร  ________________________________________ 24 โวลต์
แบตเตอรี ่ _________________ 2 x 12 โวลต ์- 72 แอมแปร-์ชัว่โมง
วงจรทีป่ระกอบดว้ยขัว้ตอ่กนัน�้าได ้ _______________________ ใช่
เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากระแสสลบั  ___________ 24 โวลต ์- 50 แอมแปร์

ชว่งลา่ง
ลกูกลิง้บน  _________________________________________ 1
ลกูกลิง้ลา่ง  _________________________________________ 7
จ�านวนแผน่ลอ้ตนีตะขาบ  ______________________________ 43
ชนดิของเกอืก  _______________________สายพานฟันเฟืองสามตวั
ความกวา้งของแผน่ตนีตะขาบ  _______________500/600/700 มม.

ความจขุองวงจรและสว่นประกอบ
ถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ  _______________________________ 260 ลติร
ถงัน�้ามนัไฮดรอลกิ  _______________________________ 82 ลติร
ระบบไฮดรอลกิ  _________________________________ 157 ลติร
เกยีรท์ดขบัเคลือ่น (ตอ่ดา้น)  _______________________ 2.1 ลติร
เฟืองทดแกวง่  __________________________________ 2.2 ลติร
น�้ามนัเครือ่ง (รวมทัง้การเปลีย่นไสก้รอง)  _______________ 17 ลติร
ระบบระบายความรอ้น  ___________________________ 14.6 ลติร

GP

เหมาะส�าหรับวสัดดุนิทีม่คีวามหนาแน่นสงูสดุ 2000 กก./ม.3 หรอืนอ้ยกวา่
บุง้กีม๋าตรฐาน (เหมาะส�าหรับวสัดดุนิทีม่คีวามหนาแน่นสงูถงึ 1800 กก./ม.3 หรอืนอ้ยกวา่
เหมาะส�าหรับวสัดดุนิทีม่คีวามหนาแน่นถงึ 1600 กก./ม.3 หรอืนอ้ยกวา่)
เหมาะส�าหรับวสัดดุนิทีม่คีวามหนาแน่นถงึ 1200 กก./ม.3 หรอืนอ้ยกวา่)
บุง้กีเ๋อนกประสงค์

บุง้กี๋

GP
GP
GP
GP
GP

บุง้กี ๋ ความจ ุ(ม.3)  ความกวา้ง (มม.)  น�า้หนกั (กก.)    จ�านวนซีฟ่นั  รวมกนั

แขน 2.1 ม.
มตีวัตดั
ดา้นขา้ง(ISO/SEA/โกยเต็ม) ไมม่ตีวัตดั

ดา้นขา้ง แขน 2.5 ม. แขน 3.0 ม.
บมูเดยีว

 0.37 772 698 339 4
 0.45 907 833 366 4
 0.50 972 898 378 5
 0.55 1057 983 410 5
 0.65 1192 1118 444 5

B-SERIES
HYDRAULIC EXCAVATORS
SPECIFICATIONS CX130B



9

ขนาดท ัว่ไป
กบับมูเดีย่วมาตรฐาน 4.63 เมตร

ความยาวของกา้นบุง้กี๋ CX130B Mono STD
2.10 2.50 3.00

A ความสงูโดยรวม (มอีปุกรณป์ระกอบ) ม. 2.82 2.82 2.82
B ความสงูของหอ้งโดยสาร ม. 2.79 2.79 2.79
C ความยาวโดยรวม (มอีปุกรณป์ระกอบ) ม. 7.62 7.64 7.61

ความยาวโดยรวม (มอีปุกรณป์ระกอบ) LC-ชว่งลา่ง ม. - - -
D ความยาวโดยรวม (ไมม่อีปุกรณป์ระกอบ) ม. 3.58 3.58 3.58
E ความกวา้งของโครงสรา้งชว่งบน ม. 2.54 2.54 2.54
F ระยะหา่งของโครงสรา้งชว่งบนถงึพืน้ ม. 0.89 0.89 0.89
G รศัมแีกวง่ (ปลายทา้ย) ม. 2.13 2.13 2.13
H ความยาวโดยรวมของลอ้ตนีตะขาบ ม. 3.50 3.50 3.50
I ศนูยเ์ดนิเบาถงึศนูยเ์ฟือง ม. 2.79 2.79 2.79
J ขนาดลอ้ตนีตะขาบ ม. 1.99 1.99 1.99
K ความกวา้งมาตรฐานของเกอืกลอ้ตนีตะขาบ ม. 600 600 600

L
ความกวา้งของตนีตะขาบโดยรวม  - ตนี 500 มม. 

- ตนี 600 มม. 
- ตนี 700 มม.

2.49 
2.59 
2.69

2.49 
2.59 
2.69

2.49 
2.59 
2.69

N ระยะหา่งใตท้อ้ง 0.44 0.44 0.44

น�า้หนกัและแรงกดพืน้ดนิ

น�า้หนกั = กก.
แรงกดพืน้ดนิ =บาร์ Mono STD

W G.P 
เกอืกเหล็ก 500 มม. 12500 0.40
เกอืกเหล็ก 600 มม. 12700 0.34
เกอืกเหล็ก 700 มม. 13000 0.30

SPECIFICATIONS
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ขอ้มลูสมรรถนะ
มบีมูเดีย่วมาตรฐาน 4.63 เมตร

ความยาวของกา้นบุง้กี๋ CX130B Mono STD
2.50 3.01 2.11

A ระยะยืน่แขนขดุสงูสดุ ม. 8.31 8.77 7.96
B ระยะยืน่แขนสงูสดุทีร่ะดบัพืน้ดนิ ม. 8.17 8.64 7.81
C ความลกึสงูสดุขดุ ม. 5.54 3.05 5.15
D ความลกึขดุ - ระดบัลา่ง 2.44 เมตร ม. 5.33 5.87 4.91
E ความสงูเทดนิสงูสดุ ม. 6.39 6.68 6.17
F ความสงูเอือ้มถงึโดยรวม ม. 8.77 9.05 8.55
G รศัมแีกวง่ต�า่สดุ - อปุกรณป์ระกอบ ม. 2.34 2.66 2.36
H ความลกึของผนงัตรงแนวขดุ ม. 4.95 5.35 4.06

แรงขดุ   - ไมม่ตีวัเพิม่ก�าลงั 
- มตีวัเพิม่ก�าลงั

เดคานวิตนั (x10 นวิตนั) 
เดคานวิตนั (x10 นวิตนั)

6200 
6600

5600 
6000

7000 
7400

แรงฉกี  - ไมม่ตีวัเพิม่ก�าลงั 
- มตีวัเพิม่ก�าลงั

เดคานวิตนั (x10 นวิตนั) 
เดคานวิตนั (x10 นวิตนั)

9000 
9500

9000 
9500

9000 
9500

B-SERIES
HYDRAULIC EXCAVATORS
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มบีมูมาตรฐาน 4.63 เมตร

                     2154 * 2154*
         2910 * 2910 * 2749 * 1981      1489 * 1489 *
     4905 * 4905 * 3738 * 3084  2690  1891      1518 * 1384
     7680 * 5267  4089  2808  2563  1772      1647 * 1275
     7754  4862  3860  2601  2456  1672      1893  1281
 5243 * 5243 * 7658  4781  3762  2512  2407  1627      2105  1423
 8223 * 8223 * 7757  4864  3789  2536          2703  1836
     5698 * 5129              4259 * 3376

ความยาวแขน 2.50 เมตร,ใบตนีตะขาบ 600 มม. บุง้ก ี ๋0.50 ม.3 - 399 กก. 
6.0 ม.
4.5 ม.
3.0 ม.
1.5 ม.

0 ม.
-1.5 ม.
-3.0 ม.
-4.5 ม.

5.38
6.58
7.09
7.24
7.08
6.57
5.61
3.89

         3054 * 3054 *         2932 * 2932 *
         3281 * 3260  2511 * 1952      1828 * 1828 *
     5688 * 5688 * 4890 * 3037  2673  1877      1870 * 1522
     8079  5137  4053  2779  2559  1770      2038  1400
     7735  4851  3858  2602  2468  1686      2074  1414
 5806 * 5806 * 7714  4833  3792  2542  2444  1663      2342  1596
 9455 * 9455 * 7672 * 4955  3854  2599          3139  2141

ความยาวแขน 2.11 เมตร, ใบตนีตะขาบ 600 มม. บุง้ก ี ๋0.55 ม.3 - 409 กก. 
6.0 ม.
4.5 ม.
3.0 ม.
1.5 ม.

0 ม.
-1.5 ม.
-3.0 ม.

4.76
6.20
6.73
6.89
6.72
6.18
5.15

             1912 * 1912 *     1683 * 1683 *
             2619 * 2043      1427 * 1427 *
         3279 * 3176  2742  1940  1610 * 1269  1448 * 1249
     6792 * 5475  4166  2878  2599  1805  1781  1214  1553 * 1153
 2633 * 2633 * 7829  4943  3895  2632  2470  1686  1728  1163  1709  1150
 4676 * 4676 * 7619  4648  3754  2504  2396  1616      1866  1255
 7174 * 7174 * 7651  4775  3739  2491  2404  1623      2292  1550
 10701 * 10701 * 6761 * 4969  3873  2612          3610  2446

ความยาวแขน 3.01 เมตร, ใบตนีตะขาบ 600 มม. บุง้ก ี ๋0.37 ม.3 - 339 กก. 
6.0 ม.
4.5 ม.
3.0 ม.
1.5 ม.

0 ม.
-1.5 ม.
-3.0 ม.
-4.5 ม.

6.14
7.09
7.56
7.70
7.55
7.08
6.20
4.71

ม.360°

ดา้นหนา้
การยืน่แขน

ระยะยืน่แขนสงูสดุ 1.5 ม. 3.0 ม. 4.5 ม. 6.0 ม. 7.5 ม.

คา่ถกูแสดงเป็นหน่วยกโิลกรัม

* ตวัคณูความดนัไฮดรอลกิ: 87.0 % ไมม่ดีอกจัน: ตวัคณูความเสถยีร: 75.0 %

LIFTING
CAPACITY



NOT: Standart ve isteğe bağlı aksesuarlar her bir ülkenin taleplerine 
ve özel düzenlemelerine uygun olarak değiştirilebilir. Çizimler, 
standart aksesuarlardan çok isteğe bağlı aksesuarları içerebilir - 
Case yetkili servisinizle görüşünüz. Dahası, CNH Industrial bu gibi 
değişiklikler için herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin makine 
özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

ผูเ้ชี�ยวชาญของโลกแหง่ความจรงิ
ต ั�งแตปี่ พ.ศ. 2385

www.casece.com

หมายเลขแบบฟอรม์ SEA5301CCGB - มเีดยีครอสสฟิ์เรนเซ - 06/15

อปุกรณม์าตรฐานและตวัเลอืกทีแ่สดงอาจแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ

มาตรฐาน
การควบคมุเครือ่งยนต์
เครือ่งยนตค์อมมอนเรล Tire III ตามมาตรฐานยโุรป
ระบบหวัฉีดควบคมุดว้ยอเิล็กทรอนกิส์
การอุน่เครือ่งยนตโ์ดยอตัโนมตัิ
กลบัไปเดนิเครือ่งยนตโ์ดยอตัโนมตั/ิดว้ยตวัเอง
ตวัหมนุวนกา๊ซไอเสยี
ตวัหยดุฉุกเฉนิ
ตวักรองน�้ามนัเชือ้เพลงิทีม่เีครือ่งแยกน�้า

การควบคมุไฮดรอลกิ
โหมดการท�างาน อตัโนมตั/ิงานหนัก/ก�าลงัสงู (Super Power)
การควบคมุแรงบดิแปรผันของป๊ัม
การควบคมุการเพิม่พลงังาน (Power boost) โดยอตัโนมตัิ
การควบคมุเบรกเมือ่แกวง่
ไสก้รองไฮดรอลกิประสทิธภิาพสงู เป็นไสก้รองใย
สงัเคราะห ์"ซเูปอรไ์ฟน"์ (จับสิง่ปนเป้ือนไดส้งู)
ความเร็วขบัเคลือ่น 2 จังหวะพรอ้มการลดเกยีรอ์ตัโนมตัิ

สภาพแวดลอ้มของคนขบั
หอ้งโดยสารทีม่ทีศันวสิยัสงู พรอ้มกระจกนริภยั
คอนโซลและทีว่างแขนทีพั่บเกบ็ไดแ้ละปรับไดด้ว้ยการ
จดจ�าต�าแหน่ง
คนัโยกนริภยั
ระบบการปรับอากาศและระบบท�าความรอ้นทีป่รับไดด้ว้ยตนเอง
ทีว่างแกว้

จอภาพมองขา้งทีม่คีวามคมชดัสงู พรอ้มระบบปรับความ
สวา่งโดยอตัโนมตัิ
ขอ้ความ (ฟังกช์นั อณุหภมู ิความปลอดภยั ...) ทีจ่อแสดงผล
ระบบการวนิจิฉัยแบบรวม
โหมดการท�างานรว่มกบัคนัเรง่เครือ่งยนต ์(อตัโนมตั/ิงาน
หนัก/พลงังานสงู)
อปุกรณป้์องกนัการลกัขโมย
มาตรวดัชัว่โมงท�างาน
การตัง้คา่ลว่งหนา้ของปรมิาณไหลของไฮดรอลกิเสรมิทีเ่ลอืกได ้
คอนโซลหนา้ดา้นขวามอืทีม่ทีีจั่บนาฬกิาและโทรศพัทม์อืถอื
โชค้อพัขดีความสามารถสงูในหอ้งโดยสารกบัตวัตดิตัง้
แบบของเหลว 4 จดุ
ทีปั่ดน�้าฝน
กระจกหนา้ทีเ่ปิดล็อกได ้
ทีล่า้งและทีปั่ดน�้าฝนของกระจกหนา้
กระจกบงัลมหนา้สว่นลา่งทีถ่อดได ้มพีืน้ทีเ่กบ็ในหอ้งโดยสาร
หนา้ตา่งหลงัคาหอ้งโดยสารทีเ่ป็นกระจกและแผน่เลือ่น
บงัเงาแดด
ลกัษณะควบคมุแบบ ISO แบบผอ่นแรงและจอยสติ๊กสัน้
แผน่บงัแดดทีป่รับระดบัได ้
พรมในหอ้งโดยสารทีซ่กัได ้
กระจกมองหลงัและกระจกนริภยั
ชอ่งเก็บของ
กลอ่งแชเ่ย็นแบบฝังในตวั
เตา้เสยีบอปุกรณเ์สรมิ กระแสตรง 12 โวลตแ์ละ 24 โวลต์

เปลีย่นหวักระแทก/หวัเฉือนทีเ่ลอืกไดจ้ากหอ้งโดยสาร
ปรับขา้งหนา้และทา้ยของทัง้เบาะและคอนโซล
ระบบไฟฟ้า
ขัว้ตอ่กนัน�้า
แตรคู่
ไฟท�างานทีถ่งัน�้ามนั

อปุกรณ์
สลกัและบชูแบบ EMS (ระบบยดืเวลาการบ�ารงุรักษา) 
เป็นมาตรฐาน (รอบอดัจาระบ ี1000 ชัว่โมง ยกเวน้สลกั
บุง้กีท๋ีอ่ยูท่ีร่อบ 250 ชัว่โมง)
แผน่ลิม่ขา้งแบบพลาสตกิแรงเสยีดทานต�า่ทีบ่มูและกา้นบุง้กี๋
ลอ้ตนีตะขาบปิดผนกึและหลอ่ลืน่
กลอ่งเครือ่งมอืขนาดใหญ่
การก�าจัดสิง่สกปรกกอ่นเพือ่เป็นทางเลอืกในการป้องกนั
หอ้งโดยสาร

ทีน่ ัง่ของคนขบั
ทีน่ั่งมกีลไกกนัสะเทอืน 
การปรับน�้าหนัก
ความสงู/ปรับทางหนา้และหลงั
ทีว่างศรีษะทีป่รับได ้
มมุปรับพนักหลงัเกา้อีท้ีเ่บาะทีน่ั่งเอยีงไดร้าบ
ทีว่างแขนทีป่รับได ้
เข็มขดันริภยั

ตวัเลอืก
วงจรไฮดรอลกิของคอ้นกระแทก
วงจรไฮดรอลกิของคอ้นกระแทก/หวัเฉือน
ความกวา้งของตนีตะขาบ (500 มม. - 600 มม.-
700 มม. โดยขึน้อยูก่บัรุน่)
การป้องกนักระจกหนา้

การป้องกนัหอ้งโดยสาร
GPS (ระบบหาต�าแหน่งทัว่โลก) ดว้ยดาวเทยีม
ป๊ัมไฟฟ้าเตมิน�้ามนัพรอ้มการหยดุอตัโนมตัิ
วาลว์นริภยัไฮดรอลกิทีบ่มูและกา้นบุง้กี๋
ไฟท�างาน 2 ดวงในหอ้งโดยสาร

ไฟท�างานทีบ่มู
ขอ้ตอ่บุง้กี ๋(มาตรฐาน ไมม่ตีะขอ, ใชง้านหนัก 
ไมม่ตีะขอ หรอืใชง้านหนักทีม่ตีะขอ)
ทีน่ั่งกนัสะเทอืนแบบลมความถีต่�า่ทีป่รับไดเ้ต็มที ่
รวมถงึตวัหน่วงไฮดรอลกิท�างานคู่

หมายเหต:ุ CASE มชีดุงานเฉพาะสาหรับประเทศตา่งๆ และมี
อปุกรณเ์สรมิมากมาย (OPT) ภาพประกอบนหี ้รอืแผน่พับอนื ่ๆ อาจ
เกยี ่วขอ ้งกบัอปุกรณม์าตรฐานหรอือปุกรณท์างเลอืก โปรดปรกึษา
ตวัแทนจาหน่ายของ CASE เพอื ่ทราบขอ ้มลูใดๆ ในเรอื ่งนี ้และการ
ปรับปรงุใดๆ ทไ่ี ปไดข ้องสว่นประกอบ CNH Industrial สงวนสทิธทิ ์ี่
จะปรับเปลยี ่นขอ ้มลูจาเพาะของเครอื ่งจักรโดยไมม่ภีาระหนา ้ทใ่ี ดๆเก
ยี ่วขอ ้งกบัการเปลยี ่นแปลงดงักลา่ว
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