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HERITAGE
A TRADITION OF INDUSTRY FIRSTS

ี่ วชาญของโลกแห่งความจริง
ผูเ้ ชย
ตงแต่
ั้
ปี พ.ศ. 2385
้
2385 CASE ได้กอ
่ ตงขึ
ั้ น
2412 เครือ
่ งยนต์ไอน�า้ แบบเคลือ
่ นที่
ได้ค ันแรกของ CASE - การ
้ !
ก่อสร้างท�าถนนได้เกิดขึน
2500 อุตสาหกรรม CASE เป็นโรงงาน
แรกทีผ
่ ลิตรถต ักหน้า/ขุดหล ัง
รวมก ันครงแรกในโลก
ั้
2501 ถือก�าเนิดรถต ักล้อยางข ับเคลือ
่ น
4 ล้อค ันแรกของ CASE คือ W9
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่ ลาดรถขุด
2510 CASE เข้าสูต
2541 การควบคุมบนรถต ักหน้า
ขุดหล ังและรถต ักล้อยาง
อเนกประสงค์ขนาดเล็ก: เป็นรถ
่ ก ัน
ค ันแรกของ CASE อีกเชน
2554 ห้องโดยสารมองเห็นได้รอบ
เปิ ดต ัวในรถซรี ส
ี ์ 800 และ
ติดตงเครื
ั้
อ
่ งยนต์ FPT Tier III
(Series B)

้ ัวแปลงแรงบิดเปิ ดต ัวในรถ
2555 ใชต
รุน
่ บุกเบิก 885B
2558 รถเกรดดินของ CASE เข้าสู่
ตลาดยุโรปก ับ T4 รุน
่ ล่าสุด/รุน
่
EU Tier IV แบบใหม่

POWER
TO THE GROUND

845B

865B

885B

VHP

ก�าล ังแบบผ ันแปร

ิ ธิภาพทีด
เพือ
่ ประสท
่ เี ยีย
่ ม

จากการออกแบบใบมีดไม่ซ�้าใคร ท�าให ้เปลีย
่ น
จากรถแบบซูพเี รียร์มก
ิ ซไ์ ปเป็ นเครือ
่ งยนต์เทอร์โบ
ิ ธิภาพเชอ
ื้ เพลิงทีด
Tier III และมีประสท
่ ี โดยที่
ให ้ความเร็วสูงสุดถึง 43 กม./ชม. กับห ้องโดยสาร
ทีก
่ ว ้างขวาง ติดตัง้ ทางด ้านหลัง ทีใ่ ห ้คนขับมอง
เห็นการท�างานของสว่ นประกอบของเครือ
่ งได ้ดี
เป็ นพิเศษ
ิ ธิภาพสูงขึน
เพือ
่ ให ้ประสท
้ Dual Power เพิม
่ การ
ท�างานทีค
่ วามเร็วสูงกว่าใน (845B/885B) หรือ
แบบ Triple (865B) ซงึ่ มีผลท�าให ้การท�างาน
ของเครือ
่ งยนต์ราบเรียบตัง้ แต่เกียร์ 4 เป็ นต ้นไป
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ใบมีดแบบหลายร ัศมี

ได ้งานเพิม
่ แต่ใชก�้ าลังน ้อยลง

้
ใบมีดวนเข ้าแบบเสริมแรง ท�าให ้อายุใชงานของใบมี
ดนานขึน
้ ด ้วยรัศมี
ทีแ
่ ตกต่างกัน การออกแบบรัศมีของ CASE ประกอบด ้วยรัศมีตา่ งกัน
ิ ธิภาพมากขึน
สามแบบ ท�าให ้มีประสท
้ ท�าให ้การตัด ผสม และบดอัด
ิ ธิภาพในการ
รวมสามแบบได ้อย่างต่อเนือ
่ ง ผลของการผสมมีประสท
กระจายวัสดุดน
ิ ได ้ดีอก
ี ด ้วย กลไกนีถ
้ อ
ื เป็ นหัวใจหลักในการปรับปรุง
ผิวถนนให ้สม�า่ เสมอและมีอายุยน
ื นาน

โครงสร้างแขนลากรูปต ัว "A"
เพิม
่ อายุการท�างานให ้ยาวนานยิง่ ขึน
้

โครงแขนลากทนทานและเฟื องวงกลมก�าลังสูงทางด ้านหน ้า
ให ้การทรงตัวทีด
่ เี ยีย
่ ม แขนลากรูปตัว A มีการออกแบบโครง
้
รูปกล่องแบบใชงานหนั
กทีด
่ ้านหน ้า ทีร่ องรับเฟื องวงกลมด ้วย
รูปแบบทีห
่ ลากหลาย เพิม
่ อายุของเฟื องวงกลมและสว่ น
ประกอบของแขนลาก

เฟื องวงกลมทีข
่ ับเคลือ
่ นจากด้านนอก
ทนต่อแรงกระแทก

ี่ ั นเฟื องวงกลมด ้านนอก ซฟ
ี่ ั นด ้านนอก
รถเกรด CASE ได ้ออกแบบให ้มีซฟ
ั ผัสขนาดใหญ่เพือ
ท�าความสะอาดง่ายกว่า และให ้พืน
้ ทีส
่ ม
่ หลีกเลีย
่ ง
ึ หรอของสว่ นประกอบ และได ้ระดับทีด
การสก
่ ข
ี น
ึ้ เมือ
่ หมุนใบมีดภายใต ้
โหลดซงึ่ หมายความว่า ไม่จา� เป็ นต ้องมีคลัทช ์ (slip clutches) หรือสลัก
่ มแซมหรือปรับต�าแหน่ง
(shear pins) ซงึ่ โดยปกติจะต ้องท�าการซอ
อยูเ่ สมอ
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MOLDBOARD
PRECISION TECHNOLOGY

ั
เฟื องวงกลมดูดซบและลดแรง
กระแทก
ปลอดภัยในสภาวะทีย
่ ากล�าบาก

อุปกรณ์เสริมพิเศษชว่ ยปกป้ องเป็ นเฟื องวงกลมของคุณ ท�าหน ้าทีเ่ ป็ น
้ พ และชว่ ยให ้ใบมีดไถข ้ามสงิ่ กีดขวาง และจากนัน
โชคอั
้ มันก็จะหมุน
กลับไปยังต�าแหน่งเดิม กลไกนีท
้ �างานโดยอัตโนมัต ิ
ไม่ต ้องมีการปรับแต่งเพิม
่ เติมโดยคนขับ
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CAB
COMFORT RULES
ั ส
ท ัศนวิสยที
่ ง
ู

มองเห็นเฟื องวงกลม แซดเดิล
้ ใบมีดและ
สว่ นอืน
่ ๆได ้มากกว่า
ห ้องโดยสารทีต
่ ด
ิ ตัง้ ด ้านหลังของรถเกรด Series B
รวมกับกระจกหน ้าต่างจากพืน
้ ถึงเพดานท�าให ้คนขับ
มองเห็นได ้อย่างดีเยีย
่ ม ไม่วา่ จะเป็ นกระจกมองข ้าง
ใบมีด เฟื องวงกลม แซดเดิล
้ และยาง
ในขณะทีร่ อบเครือ
่ งยนต์จะลาดเอียง
ั ยอดเยีย
ไปทางท ้ายซงึ่ ท�าให ้ทัศนวิสย
่ ม
เมือ
่ เดินรถถอยหลัง

ห้องโดยสารขนาดใหญ่

ห้องโดยสารทีต
่ ด
ิ ตงไว้
ั้ ดา้ นหล ัง

ี งรบกวน
ห ้องโดยสารแบบ Isomount ทีช
่ ว่ ยลดเสย
ั่ สะเทือน และจะขจัดความเมือ
ลดการสน
่ ยล ้าของ
คนขับด ้วย นอกจากนี้ ทีน
่ ั่งกันสะเทือนมีสว่ นควบคุม
ั่ สะเทือนของเอว ไม่เพียงแต่คนขับทุกคนจะ
การสน
สะดวกสบาย แต่ยงั ท�างานได ้มากขึน
้ ด ้วย
ฝาครอบเครือ
่ งยนต์ทล
ี่ าดไปด ้านหลัง กระจก
ชนิดทนทานสูง และกระจกจากพืน
้ ถึงฝ้ าเพดาน
พร ้อมด ้วยกระจกด ้านหลังทีล
่ ะลายฝ้ าได ้ท�าให ้
ั เจนทีด
มองเห็นได ้อย่างชด
่ ้านหลังและด ้านหน ้า

ั ทางด ้านหน ้าในระดับอุตสาหกรรม
การออกแบบทัศนวิสย
เฉพาะของ Case™ ท�าให ้สามารถติดตัง้ ห ้องโดยสารไป
ทางด ้านหลังของเครือ
่ งจักรได ้ จากการเน ้นการควบคุม
ทางด ้านหน ้า คนขับจะรักษาต�าแหน่งตรงกลางในขณะที่
คันบังคับคราดสา่ ยไปมา การออกแบบนีช
้ ว่ ยเพิม
่
ั ไปยังหัวไถ เฟื องวงกลม แซดเดิล
ทัศนวิสย
้ และยาง
การควบคุมทางด ้านหน ้าท�าให ้คนขับเห็นทางด ้านหลัง
และด ้านหน ้าของเครือ
่ งจักรพร ้อมกัน โดยทีค
่ นขับไม่
ต ้องมองด ้านข ้างขณะเครือ
่ งจักรก�าลังท�างาน นอกจากนี้
การควบคุมทางด ้านหน ้าชว่ ยให ้รัศมีหมุนแคบ ซงึ่ เหมาะ
ส�าหรับงานในมุมอับและหน่วยงานก่อสร ้างทีค
่ บ
ั แคบ

การท�างานทีป
่ ราศจากความเครียด

สอดคล ้องกับสมรรถนะ
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เข้าถึงได้งา่ ย

ท�าให ้อะไรๆ ง่ายขึน
้

เมือ
่ คุณลงทุนในอุปกรณ์ของ CASE นั่นคือคุณมองหาความทนทาน รถเกลีย
่ ดินซรี ส
ี ์ B ก็ไม่มข
ี ้อยกเว ้น
็ ทีม
เพียงแค่เปิ ดฝาครอบ จนถึงมาตรวัดและจุดตรวจเชค
่ องเห็นได ้จากพืน
้ ดิน คุณสามารถบ�ารุงรักษาประจ�า
้
ิ ธิภาพและอายุ
วันโดยใชเวลาเพี
ยงไม่กน
ี่ าที เป็ นวิธท
ี งี่ า่ ยทีส
่ ด
ุ เพือ
่ ชว่ ยให ้คุณได ้รับสมรรถนะทีม
่ ป
ี ระสท
้
การใชงานที
ย
่ าวนานทีส
่ ด
ุ จากเครือ
่ งจักรของคุณ

1

2

3

การบ�ารุงร ักษาทีง่ า่ ยและปลอดภ ัย
้ อ
โดยไม่ต ้องใชเครื
่ งมือพิเศษ

้ อ
การบ�ารุงรักษาประจ�าวันของรถเกลีย
่ ดินแต่ละรุน
่ ของ CASE สามารถจัดการได ้โดยไม่ต ้องใชเครื
่ งมือใดๆ
โดยเฉพาะ สามารถจะถอดฝาครอบทัง้ หมดออกได ้ง่าย หรือยกออกโดยไม่ต ้องเปลืองแรงใดๆ ท�าให ้มอง
เห็นได ้และเอือ
้ มถึงสว่ นประกอบทีส
่ �าคัญทัง้ หมดของเครือ
่ งจักร สามารถเติมน�้ ามันรถเกรดได ้โดยตรงจาก
พืน
้ ดิน และความจุของถังขนาดใหญ่ชว่ ยให ้สามารถท�างานตลอดทัง้ วันโดยไม่ต ้องหยุดเครือ
่ งจักร
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MAINTENANCE
SAFE AND EASY

1. กรองอากาศของเครือ
่ งยนต์
ื้ เพลิง
2. การเติมน�้ ามันเชอ
้
3. สอมเฟื
องวงกลมภายนอก

4. พอร์ตทดสอบไฮดรอลิก
5. หัวอัดจาระบี
6. แบตเตอรีแ
่ บบโยกออก

7. มาตรวัดแบบเห็นได ้ทันที
8. ฝาครอบเครือ
่ งยนต์แบบพลิกขึน
้
9. ท่อระบายน�้ ามัน

7

8
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5
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ATTACHMENTS
THE ART OF VERSATILITY

น�้ าหนักถ่วงหน ้า

คราดขนาดใหญ่ตด
ิ ด ้านหลังของตัวรถ

แผ่นกันชนด ้านหน ้า

โดเซอร์เบลดด ้านหน ้า

คราดขนาดเล็กรูปตัววี ติดด ้านหน ้าของตัวรถ

ความคล่องต ัวสูง
CASE มีอป
ุ กรณ์ประกอบรถเกลีย
่ ดินอเนกประสงค์และอุปกรณ์เสริม
ทีห
่ ลากหลายซงึ่ รวมถึง:
•
•
•
•

น�้ าหนักถ่วงด ้านหน ้า
คราดขนาดใหญ่ตด
ิ ด ้านหลังของตัวรถ
คราดขนาดเล็กรูปตัววี ติดด ้านหน ้าของตัวรถ
แผ่นกันชนหน ้า - ชนิดเบา 1,084 ปอนด์
- ชนิดหนัก 1,764 ปอนด์
• โดเซอร์เบลดด ้านหน ้า

•
•
•
•
•

ตะขอดึงด ้านหลัง
ชุดไฟส่องสว่างเพิม
่ เติม
หม ้อลมกระบอกสูบยก
ตัวควบคุมใบมีดให ้ลอย
ส่วนต่อใบมีด
11

MAIN REASONS
TO CHOOSE THE B-SERIES

การล็อกต ัวแปลงแรงบิด

ระบบเกียร์ของ CASE มีตวั แปลงแรงบิดโดยทัว่ ไป
ทีเ่ รียบ ส�าหรับงานเกลีย
่ ดินระดับละเอียด และแก ้ไข
ปั ญหาให ้ขับเคลือ
่ นโดยตรงเพือ
่ การสง่ ก�าลังทีเ่ ต็มที่

ระบบไฮดรอลิกที่
ตรวจสอบโหลดได้

้
ให ้ความสมดุลของการไหลในการใชงาน
ทัง้ หมด และเคลือ
่ นไหวของใบมีดพร ้อมกัน

โครงแขนลากรูปต ัว A

การกระจายแรงให ้ดีทส
ี่ ด
ุ ในทุกสภาพ
้
ท�าให ้อายุการใชงานยาวนาน

ใบมีดแบบหลายร ัศมี

ั พลังงานและให ้การบดอัด
ลดการดูดซบ
ทีเ่ หมาะสม
12

ห้องโดยสารทีต
่ ิดตงไว้
ั้ ดา้ นหล ัง
การควบคุมและสงิ่ อ�านวยความสะดวกทีด
่ ี
ทีส
่ ด
ุ : ท�าให ้คนขับหันไปให ้สอดคล ้องกับ
ทิศทางการท�างานอยูเ่ สมอ

การเข้าถึงทีง่ า่ ยดาย

่ มบ�ารุงทีง่ า่ ยเป็ นสว่ นหนึง่ ของ
การซอ
่ ม
หัวใจของ CASE: การตรวจสอบซอ
บ�ารุงหลักทัง้ หมดสามารถท�าได ้อย่าง
่ ม
ง่ายดายจากระดับพืน
้ ดิน จุดบริการซอ
ทุกจุดมีความสะดวกเพราะถูกจัดกลุม
่ และ
จัดต�าแหน่งไว ้แล ้ว

VHP

ก�าล ังผ ันแปรทีม
่ ี
ิ ธิภาพ
ประสท

เครือ
่ งยนต์ FPT ให ้ก�าลังที่
ต ้องการไม่วา่ งานใดๆ ได ้
เสมอ ในรุน
่ 845B และ 885B
มีก�าลังแรงม ้า 2 แบบ ในขณะ
ทีร่ น
ุ่ 865B มีการตัง้ ค่า
โปรแกรมก�าลังแรงม ้า 3 แบบ
เพือ
่ สมรรถนะทีด
่ ย
ี งิ่ ขึน
้

ี่ น
ซฟ
ั เฟื องวงกลม
ทีข
่ ับเคลือ
่ นจากภายนอก

ปี กนกภายนอกไม่ได ้มีไว ้เพือ
่ รับแรงกระแทกใดๆ
ี่ ั น
ขณะทีท
่ �างานเกลีย
่ ดินหนัก ในขณะเดียวกัน ซฟ
ภายนอกทีเ่ ป็ นวงแหวนเอียงป้ องกันการตกค ้างสะสม
ของวัสดุดน
ิ ท�าให ้อายุการท�างานยืนยาวขึน
้

ความคล่องต ัวสูง

มีตวั เลือกทีห
่ ลากหลายไว ้เพือ
่ ให ้บริการแก่
ลูกค ้าทุกคน สามารถปรับแต่งรถเกลีย
่ ดินให ้
้
เหมาะสมกับการใชงานได
้มากทีส
่ ด
ุ

SERVICES
A VALUABLE PARTNERSHIP

อะไหล่และบริการ

ิ ธิผลและประสท
ิ ธิภาพของอุปกรณ์
CNH Industrial Parts & Service มีวต
ั ถุประสงค์เด่นอยูห
่ นึง่ ประการ: เพิม
่ เวลาทีม
่ ป
ี ระสท
ิ ธิภาพ ในการปฏิบต
่ นี้ เรามีเครือข่ายศูนย์อะไหล่
ของคุณ โดยการให ้อะไหล่และการบริการอย่างรวดเร็วและมีประสท
ั งิ านเชน
ิ้ และจัดสง่ ตามใบสงั่ ซอ
ื้ มากกว่า 36 ล ้านใบในทุกๆ ปี เราจัดสง่ ทัง้ กลางวันและ
ทัว่ โลก 57 ศูนย์ทจ
ี่ ัดการกับอะไหล่ 5 ล ้านชน
ั พลายเออร์ทผ
กลางคืนโดยไม่มวี น
ั หยุด ครอบคลุมเครือ
่ งจักร 3.5 ล ้านเครือ
่ ง ผ่านความร่วมมือกับซพ
ี่ า่ นมาตรฐานคุณภาพที่
ื่ ถือของผลิตภัณฑ์ ความทนทาน
เข ้มงวดในแง่ของวัตถุดบ
ิ และกระบวนการผลิต มีการทดสอบเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจถึงความน่าเชอ
ิ ธิภาพการท�างานได ้ในระยะยาวได ้อย่างเคร่งครัด มี
และความปลอดภัย สามารถรับประกันมูลค่าของเครือ
่ งจักรและประสท
้
การกระจายและมีความพร ้อมของอุปกรณ์เสริมและอะไหล่สา� หรับตลอดรอบการใชงานของเครื
อ
่ งจักร อะไหล่ของเรารับประกัน
ื่ ถือและประสท
ิ ธิภาพการท�างานสูงสุดตลอดเวลา นอกจากนี้ เรายังมีอป
ความน่าเชอ
ุ กรณ์แบบก�าหนดเองทีห
่ ลากหลายเพือ
่
ิ ธิภาพ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของเครือ
ปรับปรุงประสท
่ งจักรของเรา อะไหล่ผลิตซ�้า (Reman) ของเราให ้ชวี ต
ิ
ใหม่แก่ผลิตภัณฑ์ เป็ นประโยชน์ตอ
่ ลูกค ้าและสงิ่ แวดล ้อม ประการสุดท ้าย สายการผลิตพิเศษของเราตอบสนองความต ้องการ
ิ้ สว่ นอะไหล่ส�าหรับเครือ
ชน
่ งรุน
่ เก่าและรุน
่ ทีม
่ าจากผู ้ผลิตรายอืน
่
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B-SERIES
MOTOR GRADERS
845B
เครือ
่ งยนต์
ยีห
่ ้อ _______________________________________ FPT
รุน
่ __________________________________ F4HE9684L
้ เพลิงคอมมอนเรลควบคุมด ้วยอิเล็กทรอนิกส์
ชนิด ____ระบบเชือ
ระบายความร ้อนด ้วยน�้ า
หัวฉีดโดยตรง 4 จังหวะ เทอร์โบ และระบบอินเตอร์คล
ู เลอร์
(ได ้รับการรับรองด ้านสิง่ แวดล ้อม EPA Tier III)
กระบอกสูบ _____________________________ 6 สูบเรียง
ขนาดของกระบอกสูบและช่วงชัก __________ 104 x 132 มม.
ปริมาตรกระบอกสูบของเครือ
่ งยนต์ ____ 6.7 ลิตร (6728 ซม.³)
ก�าล ังม้าที่ 2,200 รอบต่อนาที
ก�าล ังรวม (SAE J1995)
แรงม ้าทีช
่ ด
ุ ก�าลังต�า่ _________ 150 แรงม ้า (112 กิโลวัตต์)*1
ชุดเเรงม ้าทีก
่ �าลังสูง ________ 173 แรงม ้า (129 กิโลวัตต์)*2
ก�าล ังสุทธิ (SAE J1349)
กราฟต�า่ _________________ 140 แรงม ้า (104 กิโลวัตต์)*1
กราฟสูง _________________ 163 แรงม ้า (119 กิโลวัตต์)*2
แรงบิดสูงสุดที่ 1,500 รอบต่อนาที
ก�าล ังรวม (ก�าล ังรวม SAE J1995)
กราฟต�า่ ______________________________659 ก�าลัง*1
กราฟสูง ______________________________758 ก�าลัง*2
ก�าล ังสุทธิ (SAE J1349)
กราฟต�า่ ______________________________591 ก�าลัง*1
กราฟสูง ______________________________678 ก�าลัง*2

ระบบข ับเคลือ
่ น

เพลาหล ัง
ระยะห่างจากพืน
้ ดิน _________________________ 374 มม.
เฟื องท ้าย _____ ลิมเิ ตดสลิป ดิฟเฟอเรนเชียล/ส่งแรงบิด 60%
* เบรก __________________________ ดิสก์เบรกเเบบเปี ยก
จ�านวนแผ่นดิสก์ตอ
่ เบรกแต่ละล ้อ ____________________ 5
เพลาคู่
่ ม (2204 x 631 x 200.5 มม.)
ชนิด ______________ แผ่นเชือ
การส่าย _________________________20º ในแต่ละทิศทาง
ระยะโซ่ควบคุม ___________________________ 50.8 มม.
ความหนาของผนังข ้างด ้านภายในและภายนอก ______ 19 มม.
เพลาหน้า
่ มแบบต ้านทานสูง
ชนิด ______________________ เหล็กเชือ
การส่าย _________________________20º ในแต่ละทิศทาง
ระดับเอียงล ้อ ___________________ 15,3º ในแต่ละทิศทาง
ระยะห่างจากพืน
้ ดิน _________________________ 580 มม.
* SAE J150 3450 (ประสิทธิภาพของเบรก)

ระบบไฮดรอลิก
ชนิด ________________________ตรวจจับภาระงานระบบปิ ด
ปั๊ มไฮดรอลิก ___ ปั๊ มลูกสูบหมุนตามแนวแกน, เเปรผันอัตราการไหล
พร ้อมระบบตรวจจับโหลด
อัตราการไหล_________ 186 ลิตร/นาที (49 แกลลอนต่อนาที)
ที่ 2200 รอบต่อนาที
วาล์วควบคุม _______________________________ 9 ตอน
หมายเหตุ: *1 เกียร์ 1, 2 F และเกียร์ 1, เกียร์ 2 R
*2 เกียร์ 3, เกียร์ 4, เกียร์ 5, เกียร์ 6 F และเกียร์ 3 R
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่ ก�าล ัง
ระบบสง

ยีห
่ ้อ ________________________________________ ZF
รุน
่ _____________________ ZF TC LOCK UP 6WG – 160
ชนิด __ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ (สามารถท�างานเป็ นการขับเคลือ่ นโดยตรง)
ิ ใช ้ระบบไฟฟ้ าในการควมคุมการเปลีย่ นเกียร์, เกียร์
เกียร์พาวเวอร์ชพ
อัตโนมัต,ิ และไม่ต ้องเหยียบคันเร่งเพือ
่ เดินหน ้า
เกียร์ __________________ 6 เกียร์เดินหน ้า/3 เกียร์ถอยหลัง
ระบบตรวจสอบความผิดพลาดเครือ
่ งจักร ______ ระบบบนตัวรถ
ความเร็ว - กม./ชม.
เดินหน ้า
ถอยหลัง
เกียร์ 1
5.0
5.3
เกียร์ 2
7.7
12.5
เกียร์ 3
11.8
28.6
เกียร์ 4
18.2
เกียร์ 5
27.2
เกียร์ 6
41.5
-

ระบบไฟฟ้า

ไฟฟ้ า ___________________________________24 โวลต์
เครือ
่ งก�าเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ ______________ 90 แอมแปร์
แบตเตอรี่ ______ 2 x 100 แอมแปร์-ชัว่ โมง – บ�ารุงรักษาน ้อย

พวงมาล ัย

ชนิด ________________________________ ไฮดรอสเตติก
รอบหมุนพวงมาลัย (ล็อกถึงล็อก) __________________ 4.75
ขีดความสามารถของปั๊ มที่ 2,200 รอบต่อนาที ___ 41.8 ลิตร/นาที
วาล์วปล่อยแรงดัน ______ 2200 ปอนด์ตอ
่ ตารางนิว้ (151 บาร์)
ร่วมกับวาล์วทีค
่ วบคุมโดยพวงมาลัย
กระบอกสูบ ____________________________________ 2
ขนาดของกระบอกสูบ ______________________ 50.8 มม.
ช่วงชัก __________________________________ 301 มม.
เส ้นผ่าศูนย์กลางของก ้านสูบ _________________ 25.4 มม.
ระบบบังคับเลีย
้ วเพิม
่ เติม ____________________ ฝั งภายใน
SAE J53 และ J1511

้ วกลางล�าต ัว
การห ักเลีย

ชนิด ____________________ใช ้ไฮดรอลิก (พร ้อมระบบล็อก)
มุม ____________________________ 25º ไปทางซ ้าย/ขวา
การควบคุม ______________________________ ไฮดรอลิก

ความจุ

เครือ
่ งยนต์ ______________________________ 17.5
มีการเปลีย
่ นตัวกรอง _______________________ 18.5
้ เพลิง ____________________________341
น�้ ามันเชือ
น�้ ามันเกียร์ ________________________________25
มีการเปลีย
่ นแปลงของตัวกรอง __________________27
ระบบท�าความเย็นเครือ
่ งยนต์ด ้วยน�้ า ______________40
ถังน�้ ามันไฮดรอลิก __________________________90
ระบบไฮดรอลิกรวม _________________________180
้ เรือนหมุนเฟื องวงกลม ____________________ 2.8
เสือ
กล่องเพลาคู่ (แต่ละตัว) _______________________69

ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร

SPECIFICATIONS

แซดเดิล
้

ระบบล็อก __________________กระบอกสูบไฮดรอลิกสองตัว
ต�าแหน่งแซดเดิล
้ _______________________________ 5

โครง

ชนิด _____________________________ หน ้าตัดแบบกล่อง
หน ้าตัดส่วนหน ้า
ขนาด ______________________________ 254 x 298 มม.
หน ้าตัดส่วนหลัง
ขนาด ______________________________ 121 x 299 มม.

มุมสูงสุด ____________________________________ 87º
ระยะเปลีย
่ นใบมีดด ้านข ้าง
ด ้านขวา _________________________________ 686 มม.
ด ้านซ ้าย _________________________________ 533 มม.
มุมตัดสันดินสูงสุด ___________________90º (ซ ้ายและขวา)
การเจาะพืน
้ ดิน (สูงสุด) ____________________ 711.2 มม.
การยกเหนือพืน
้ ดิน (สูงสุด) _________________ 444.5 มม.
ระยะยกและเปลีย
่ นใบมีดข ้าง ______________แบบไฮดรอลิก

คราดขนาดเล็กรูปต ัววี ติดด้านหน้าของต ัวรถ

่ มรูปตัว “A” ติดตัง้ มอเตอร์หมุนทีก
ชนิด ___โครงสร ้างเชือ
่ งึ่ กลาง
่ มต่อกับโครง ____________ ข ้อต่อทรงกลมมีลม
การเชือ
ิ่ (ชิม)
หรือแหวนรองทีป
่ รับได ้

ความกว ้างตัด ____________________________ 1168 มม.
่ ั น _____________________________ 5 (ให ้เลือก, 11)
ซีฟ
ระยะห่างระหว่างซี่ ___________229 มม. (114 มม., ให ้เลือก)
ระยะยกเหนือพืน
้ ดิน _________________________ 527 มม.
ระยะเจาะสูงสุด ____________________________ 318 มม.
น�้ าหนัก _________________________________ 570 กก.

เฟื องวงกลม

คราดขนาดใหญ่ตด
ิ ด้านหล ังของต ัวรถ

คราด

่ ม
ชนิด ____________________________โครงสร ้างแบบเชือ
เส ้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด ____________ 1752.6 มม.
มุมหมุน ____________________________________ 360º
ความเร็ว __________________ 1.2 รอบต่อนาที (7.2º/วินาที)
การขับเคลือ
่ น ______________________ มอเตอร์ไฮดรอลิก
ปริมาตรกระบอกสูบ ____________________ 0.25 ลิตร/รอบ
อัตราการไหลของไฮดรอลิก __ 94.6 ลิตร/นาที (25 แกลลอนต่อนาที)
จ�านวนจุดรองรับในเรซินฟี นอล ______________________ 4

ใบมีด

ชนิด ___________________________ เหล็กกล ้าคาร์บอนสูง
รูปทรง _____________________________ เส ้นโค ้งม ้วนเข ้า
ความกว ้าง _______________ 3658 มม. (12 ฟุต)/3962 มม.
(13 ฟุต)/4267 มม. (14 ฟุต)
ความสูง (รูปทรงโค ้ง) _______________________ 622 มม.
ความหนา _________________________________ 22 มม.
ขอบตัด _______________________________2 เปลีย
่ นได ้
ต�าแหน่งระยะห่างของใบมีด
มุมปกติ _____________________________________ 47º
มุมต�า่ สุด ____________________________________ 42º

น�า้ หน ักท�างานของรุน
่ 845B

ชนิด _____________________________สีเ่ หลีย
่ มด ้านขนาน
ความกว ้างตัด ____________________________ 2340 มม.
่ ราดขนาดใหญ่ตด
ซีค
ิ ด ้านหลังของตัวรถ ________ 3/5 ให ้เลือก
่ ราดหวี ____________________________ 5 (9 ให ้เลือก)
ซีค
ระยะยกเหนือพืน
้ ดิน
ซีร่ ป
ิ เปอร์ _________________________________ 518 มม.
ระยะเจาะสูงสุด
ซีร่ ป
ิ เปอร์ _________________________________ 437 มม.
น�้ าหนัก _________________________________ 795 กก.

โดเซอร์เบลด

ความกว ้าง ______________________________ 2762
ความสูง _________________________________ 953
ระยะยกเหนือพืน
้ ดิน _________________________ 622
ระยะเจาะ ________________________________ 165
น�้ าหนัก ________________________________ 1165

มม.
มม.
มม.
มม.
กก.

น�า้ หน ักอุปกรณ์เสริมของรุน
่ 845B

เมือ
่ ใบมีด 3658 มม. คนข ับมีน�า้ หน ัก 75 กิโลกร ัม
ื้ เพลิงเต็มถ ัง
น�า้ ม ันเชอ
845B VHP
น�า้ หน ัก (กก.)
้ ฐาน
เครือ
่ งจ ักรพืน
14174
้ จ ักรฐานทีม
พืน
่ รี ป
ิ เปอร์และน�า้ หน ักถ่วงด้านหน้า
15000

845B VHP
น�า้ หน ักถ่วงด้านหน้า
แผ่นกดใชง้ านหน ัก
แผ่นกดใชง้ านเบา

น�า้ หน ัก (กก.)
492
800
492
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เครือ
่ งยนต์

ยีห
่ ้อ _______________________________________ FPT
รุน
่ __________________________________ F4HE9687B
้ เพลิงคอมมอนเรลควบคุมด ้วยอิเล็กทรอนิกส์
ชนิด ____ระบบเชือ
ระบายความร ้อนด ้วยน�้ า
หัวฉีดโดยตรง 4 จังหวะ เทอร์โบ และระบบอินเตอร์คล
ู เลอร์
(ได ้รับการรับรองด ้านสิง่ แวดล ้อม EPA Tier III)
กระบอกสูบ _____________________________ 6 สูบเรียง
ขนาดของกระบอกสูบและช่วงชัก __________ 104 x 132 มม.
ปริมาตรกระบอกสูบของเครือ
่ งยนต์ ____ 6.7 ลิตร (6728 ซม.³)
แรงม้าที่ 2,200 รอบต่อนาที
ก�าล ังรวม (ก�าล ังรวม SAE J1995)
ชุดเเรงม ้าทีก
่ �าลังต�า่ ________ 193 ก�าลังม ้า (144 กิโลวัตต์)*1
ชุดเเรงม ้าทีก
่ า� ลังระดับปานกลาง 205 ก�าลังม ้า (153 กิโลวัตต์)*2
ชุดเเรงม ้าทีก
่ �าลังสูง ________ 220 ก�าลังม ้า (164 กิโลวัตต์)*3
ก�าล ังสุทธิ (SAE J1349)
กราฟต�า่ ________________ 178 ก�าลังม ้า (133 กิโลวัตต์)*1
กราฟปานกลาง ___________ 190 ก�าลังม ้า (142 กิโลวัตต์)*2
กราฟสูง ________________ 205 ก�าลังม ้า (153 กิโลวัตต์)*3
แรงบิดสูงสุดที่ 1,500 รอบต่อนาที
ก�าล ังรวม (ก�าล ังรวม SAE J1995)
กราฟต�า่ _________________________ 830 นิวตัน-เมตร*1
กราฟปานกลาง ____________________ 880 นิวตัน-เมตร*2
กราฟสูง _________________________ 930 นิวตัน-เมตร*3
ก�าล ังสุทธิ (SAE J1349)
กราฟต�า่ _________________________ 743 นิวตัน-เมตร*1
กราฟปานกลาง ____________________ 788 นิวตัน-เมตร*2
กราฟสูง _________________________ 832 นิวตัน-เมตร*3

ระบบข ับเคลือ
่ น

เพลาหล ัง
ระยะห่างจากพืน
้ ดิน _________________________ 374 มม.
เฟื องท ้าย _____________________ ดิฟเฟอเรนเชียล 100%
* เบรก __________________________ ดิสก์เบรกเเบบเปี ยก
จ�านวนแผ่นดิสก์ตอ
่ เบรกแต่ละล ้อ ____________________ 5
เพลาคู่
่ ม (2204 x 631 x 200.5 มม.)
ชนิด ______________ แผ่นเชือ
การส่าย _________________________20º ในแต่ละทิศทาง
ระยะโซ่ควบคุม ___________________________ 50.8 มม.
ความหนาของผนังข ้างด ้านภายในและภายนอก ______ 19 มม.
เพลาหน้า
่ มแบบต ้านทานสูง
ชนิด ______________________ เหล็กเชือ
การส่าย _________________________20º ในแต่ละทิศทาง
ระดับเอียงระหว่างล ้อ ______________ 15.3º ในแต่ละทิศทาง
ระยะห่างจากพืน
้ ดิน _________________________ 580 มม.
* SAE J150 3450 (ประสิทธิภาพของเบรก)

ระบบไฮดรอลิก

ชนิด ________________________ตรวจจับภาระงานระบบปิ ด
ปั๊ มไฮดรอลิก ___ ปั๊ มลูกสูบหมุนตามแนวแกน, เเปรผันอัตราการไหล
พร ้อมระบบตรวจจับโหลด
อัตราการไหล ________ 186 ลิตร/นาที (49 แกลลอนต่อนาที)
ที่ 2200 รอบต่อนาที
วาล์วควบคุม _______________________________ 9 ตอน
หมายเหตุ: *1 เกียร์ 1, เกียร์ 2 F และเกียร์ 1, เกียร์ 2 R
*2 เกียร์ 3, เกียร์ 4 และเกียร์ 3 R
*3 เกียร์ 5, เกียร์ 6
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่ ก�าล ัง
ระบบสง

ยีห
่ ้อ ________________________________________ ZF
รุน
่ _____________________ ZF TC LOCK UP 6WG – 160
ชนิด __ ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ (สามารถท�างานเป็ นการขับเคลือ่ นโดยตรง)
ิ ใช ้ระบบไฟฟ้ าในการควมคุมการเปลีย
เกียร์พาวเวอร์ชพ
่ นเกียร์,
เกียร์อต
ั โนมัต,ิ และไม่ต ้องเหยียบคันเร่งเพือ
่ เดินหน ้า
เกียร์ __________________ 6 เกียร์เดินหน ้า/3 เกียร์ถอยหลัง
ระบบตรวจสอบความผิดพลาดเครือ
่ งจักร ______ ระบบบนตัวรถ
ความเร็ว - กม./ชม.
เดินหน ้า
ถอยหลัง
เกียร์ 1
5.4
5.5
เกียร์ 2
8.1
13.1
เกียร์ 3
12.4
30.3
เกียร์ 4
19.2
เกียร์ 5
28.7
เกียร์ 6
44.1
-

ระบบไฟฟ้า

ไฟฟ้ า ___________________________________24 โวลต์
เครือ
่ งก�าเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ ______________ 90 แอมแปร์
แบตเตอรี่ ______ 2 x 100 แอมแปร์-ชัว่ โมง – บ�ารุงรักษาน ้อย

พวงมาล ัย

ชนิด ________________________________ ไฮดรอสเตติก
รอบหมุนพวงมาลัย (ล็อกถึงล็อก) __________________ 4.75
ขีดความสามารถของปั๊ มที่ 2,200 รอบต่อนาที ___ 41.8 ลิตร/นาที
วาล์วปล่อยแรงดัน ______ 2200 ปอนด์ตอ
่ ตารางนิว้ (151 บาร์)
ร่วมกับวาล์วทีค
่ วบคุมโดยพวงมาลัย
กระบอกสูบ ____________________________________ 2
ขนาดของกระบอกสูบ ______________________ 50.8 มม.
ช่วงชัก __________________________________ 301 มม.
เส ้นผ่าศูนย์กลางของก ้านสูบ _________________ 25.4 มม.
ระบบบังคับเลีย
้ วเพิม
่ เติม ____________________ ฝั งภายใน
SAE J53 และ J1511

้ วกลางล�าต ัว
การห ักเลีย

ชนิด ____________________ใช ้ไฮดรอลิก (พร ้อมระบบล็อก)
มุม ____________________________ 25º ไปทางซ ้าย/ขวา
การควบคุม ______________________________ ไฮดรอลิก

ความจุ

เครือ
่ งยนต์ ______________________________ 17.5
มีการเปลีย
่ นตัวกรอง _______________________ 18.5
้ เพลิง ____________________________341
น�้ ามันเชือ
น�้ ามันเกียร์ ________________________________25
มีการเปลีย
่ นตัวกรอง _________________________27
ระบบท�าความเย็นเครือ
่ งยนต์ด ้วยน�้ า ______________40
ถังน�้ ามันไฮดรอลิก __________________________90
ระบบไฮดรอลิกรวม _________________________190
้ เรือนหมุนเฟื องวงกลม ____________________ 2.8
เสือ
กล่องเพลาคู่ (แต่ละตัว) _______________________69

ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร

SPECIFICATIONS

แซดเดิล
้

ระบบล็อก ____________________ กระบอกไฮโดรลิกสองตัว
ต�าแหน่งแซดเดิล
้ _______________________________ 5

โครง

ชนิด _____________________________ หน ้าตัดแบบกล่อง
หน ้าตัดส่วนหน ้า
ขนาด ______________________________ 254 x 298 มม.
หน ้าตัดส่วนหลัง
ขนาด ______________________________ 121 x 299 มม.

มุมสูงสุด ____________________________________ 87º
ระยะเปลีย
่ นใบมีดด ้านข ้าง
ด ้านขวา _________________________________ 686 มม.
ด ้านซ ้าย _________________________________ 533 มม.
มุมตัดสันดินสูงสุด ___________________90º (ซ ้ายและขวา)
การเจาะพืน
้ ดิน (สูงสุด) ____________________ 711.2 มม.
การยกเหนือพืน
้ ดิน (สูงสุด) _________________ 444.5 มม.
ระยะยกและเปลีย
่ นใบมีดข ้าง ______________แบบไฮดรอลิก

คราดขนาดเล็กรูปต ัววี ติดด้านหน้าของต ัวรถ

่ มรูปตัว “A” ติดตัง้ มอเตอร์หมุนทีก
ชนิด ___โครงสร ้างเชือ
่ งึ่ กลาง
่ มต่อกับโครง ____________ ข ้อต่อทรงกลมมีลม
การเชือ
ิ่ (ชิม)
หรือแหวนรองทีป
่ รับได ้

ความกว ้างตัด ____________________________ 1168 มม.
่ ั น _____________________________ 5 (ให ้เลือก, 11)
ซีฟ
ระยะห่างระหว่างซี่ ___________229 มม. (114 มม., ให ้เลือก)
ระยะยกเหนือพืน
้ ดิน _________________________ 527 มม.
ระยะเจาะสูงสุด ____________________________ 318 มม.
น�้ าหนัก _________________________________ 570 กก.

เฟื องวงกลม

คราดขนาดใหญ่ต ิดด้านหล ังของต ัวรถ

ใบมีด

โดเซอร์เบลด

ชนิด ___________________________ เหล็กกล ้าคาร์บอนสูง
รูปทรง _____________________________ เส ้นโค ้งม ้วนเข ้า
ความกว ้าง _______________ 3658 มม. (12 ฟุต)/3962 มม.
(13 ฟุต)/4267 มม. (14 ฟุต)
ความสูง (รูปทรงโค ้ง) _______________________ 671 มม.
ความหนา _________________________________ 22 มม.
ขอบตัด _______________________________2 เปลีย
่ นได ้
ต�าแหน่งระยะห่างของใบมีด
มุมปกติ _____________________________________ 47º
มุมต�า่ สุด ____________________________________ 42º

ความกว ้าง ______________________________ 2762
ความสูง _________________________________ 953
ระยะยกเหนือพืน
้ ดิน _________________________ 622
ระยะเจาะ ________________________________ 165
น�้ าหนัก ________________________________ 1165

น�า้ หน ักท�างานของรุน
่ 865B

น�า้ หน ักอุปกรณ์เสริมของรุน
่ 865B

คราด

่ ม
ชนิด ____________________________โครงสร ้างแบบเชือ
เส ้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด ____________ 1752.6 มม.
มุมหมุน ____________________________________ 360º
ความเร็ว __________________ 1.2 รอบต่อนาที (7.2º/วินาที)
ปริมาตรกระบอกสูบ ____________________ 0.25 ลิตร/รอบ
มุมไหลของไฮดรอลิก __________________ 94.6 ลิตร/นาที
(25 แกลลอนต่อนาที)
จ�านวนจุดรองรับในเรซินฟี นอล ______________________ 4

ชนิด _____________________________สีเ่ หลีย
่ มด ้านขนาน
ความกว ้างตัด ____________________________ 2340 มม.
ซีร่ ป
ิ เปอร์ ______________________________ 3/5 ให ้เลือก
ส ้อมคราดขนาดเล็ก _____________________ 5 (9 ให ้เลือก)
ระยะยกเหนือพืน
้ ดิน
ซีร่ ป
ิ เปอร์ _________________________________ 518 มม.
ระยะเจาะสูงสุด
ซีร่ ป
ิ เปอร์ _________________________________ 437 มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
กก.

เมือ
่ มีใบมีด 3962 มม. คนข ับมีน�า้ หน ัก 75 กิโลกร ัม
ื้ เพลิงเต็มถ ัง
น�า้ ม ันเชอ
865B VHP
น�า้ หน ัก (กก.)
้ ฐาน
เครือ
่ งจ ักรพืน
14437
้ จ ักรฐานทีม
พืน
่ รี ิปเปอร์และน�า้ หน ักถ่วงด้านหน้า
15870

865B VHP
น�า้ หน ักถ่วงด้านหน้า
แผ่นกดใชง้ านหน ัก
แผ่นกดใชง้ านเบา

น�า้ หน ัก (กก.)
492
800
492
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B-SERIES
MOTOR GRADERS
885B

เครือ
่ งยนต์

ยีห
่ ้อ _______________________________________ FPT
รุน
่ __________________________________ F4HE9687B
้ เพลิงคอมมอนเรลควบคุมด ้วยอิเล็กทรอนิกส์
ชนิด ____ระบบเชือ
ระบายความร ้อนด ้วยน�้ า
หัวฉีดโดยตรง 4 จังหวะ เทอร์โบ และระบบอินเตอร์คล
ู เลอร์
(ได ้รับการรับรองด ้านสิง่ แวดล ้อม EPA Tier III)
กระบอกสูบ ______________________________ 6 สูบเรียง
ขนาดของกระบอกสูบและช่วงชัก __________ 104 x 132 มม.
ปริมาตรกระบอกสูบของเครือ
่ งยนต์ ____ 6.7 ลิตร (6728 ซม.³)
ก�าล ังม้าที่ 2,200 รอบต่อนาที
ก�าล ังรวม (ก�าล ังรวม SAE J1995)
ชุดเเรงม ้าทีก
่ �าลังต�า่ ________ 220 ก�าลังม ้า (164 กิโลวัตต์)*1
ชุดเเรงม ้าทีก
่ �าลังสูง _______ 234 ก�าลังม ้า (175 กิโลวัตต์)*2
ก�าล ังสุทธิ (SAE J1349)
กราฟต�า่ ________________ 205 ก�าลังม ้า (153 กิโลวัตต์)*1
กราฟสูง ________________ 219 ก�าลังม ้า (163 กิโลวัตต์)*2
แรงบิดสูงสุดที่ 1,500 รอบต่อนาที
ก�าล ังรวม (ก�าล ังรวม SAE J1995)
กราฟต�า่ _________________________ 924 นิวตัน-เมตร*1
กราฟสูง _________________________ 984 นิวตัน-เมตร*3
ก�าล ังสุทธิ (SAE J1349)
กราฟต�า่ _________________________ 864 นิวตัน-เมตร*1
กราฟสูง _________________________ 924 นิวตัน-เมตร*2

ระบบข ับเคลือ
่ น

เพลาหล ัง
ระยะห่างจากพืน
้ ดิน _________________________ 359 มม.
เฟื องท ้าย _____________________ ดิฟเฟอเรนเชียล 100%
* เบรก __________________________ ดิสก์เบรกเเบบเปี ยก
จ�านวนแผ่นดิสก์ตอ
่ เบรกแต่ละล ้อ ____________________ 6
เพลาคู่
่ ม (2204 x 631 x 200.5 มม.)
ชนิด ______________ แผ่นเชือ
การส่าย _________________________20º ในแต่ละทิศทาง
ระยะโซ่ควบคุม ___________________________ 50.8 มม.
ความหนาของผนังข ้างด ้านภายในและภายนอก ______ 19 มม.
เพลาหน้า
่ มแบบต ้านทานสูง
ชนิด ______________________ เหล็กเชือ
การส่าย _________________________20º ในแต่ละทิศทาง
ระดับเอียงระหว่างล ้อ ______________ 15.3º ในแต่ละทิศทาง
ระยะห่างจากพืน
้ ดิน _________________________ 580 มม.
* SAE J150 3450 (ประสิทธิภาพของเบรก)

ระบบไฮดรอลิก

ชนิด ________________________ตรวจจับภาระงานระบบปิ ด
ปั๊ มไฮดรอลิก ___ ปั๊ มลูกสูบหมุนตามแนวแกน, เเปรผันอัตราการไหล
พร ้อมระบบตรวจจับโหลด
อัตราการไหล ________ 186 ลิตร/นาที (49 แกลลอนต่อนาที)
ที่ 2200 รอบต่อนาที
วาล์วควบคุม _______________________________ 9 ตอน

หมายเหตุ: *1 เกียร์ 1, เกียร์ 2 F และเกียร์ 1, เกียร์ 2 R
*2 เกียร์ 3, เกียร์ 4, เกียร์ 5, เกียร์ 6 F และเกียร์ 3 R
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่ ก�าล ัง
ระบบสง

ยีห
่ ้อ ________________________________________ ZF
รุน
่ _____________________ ZF TC LOCK UP 6WG – 160
ชนิด __ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ (สามารถท�างานเป็ นการขับเคลือ่ นโดยตรง)
ิ ใช ้ระบบไฟฟ้ าในการควมคุมการเปลีย
เกียร์พาวเวอร์ชพ
่ นเกียร์,
เกียร์อต
ั โนมัต,ิ และไม่ต ้องเหยียบคันเร่งเพือ
่ เดินหน ้า
เกียร์ __________________ 6 เกียร์เดินหน ้า/3 เกียร์ถอยหลัง
ระบบตรวจสอบความผิดพลาดเครือ
่ งจักร ______ ระบบบนตัวรถ
ความเร็ว - กม./ชม.
เดินหน ้า
ถอยหลัง
เกียร์ 1
4.5
4.8
เกียร์ 2
6.9
11.7
เกียร์ 3
11.1
27.4
เกียร์ 4
16.9
เกียร์ 5
25.9
เกียร์ 6
38.8
-

ระบบไฟฟ้า

ก�าลัง ___________________________________24 โวลต์
เครือ
่ งก�าเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ _____________ 120 แอมแปร์
แบตเตอรี่ ______ 2 x 100 แอมแปร์-ชัว่ โมง – บ�ารุงรักษาน ้อย

พวงมาล ัย

ชนิด ________________________________ ไฮดรอสเตติก
รอบหมุนพวงมาลัย (ล็อกถึงล็อก) __________________ 4.75
ขีดความสามารถของปั๊ มที่ 2,200 รอบต่อนาที ___ 41.8 ลิตร/นาที
วาล์วปล่อยแรงดัน ______ 2200 ปอนด์ตอ
่ ตารางนิว้ (151 บาร์)
ร่วมกับวาล์วทีค
่ วบคุมโดยพวงมาลัย
กระบอกสูบ ____________________________________ 2
ขนาดของกระบอกสูบ ______________________ 50.8 มม.
ช่วงชัก __________________________________ 301 มม.
เส ้นผ่านศูนย์กลางของก ้านสูบ ________________ 25.4 มม.
ระบบบังคับเลีย
้ วเพิม
่ เติม _____________________ ฝั งภายใน
SAE J53 และ J1511

้ วกลางล�าต ัว
การห ักเลีย

ชนิด ____________________ใช ้ไฮดรอลิก (พร ้อมระบบล็อก)
มุม ____________________________ 25º ไปทางซ ้าย/ขวา
การควบคุม ______________________________ ไฮดรอลิก

ความจุ

เครือ
่ งยนต์ ______________________________ 17.5
มีการเปลีย
่ นตัวกรอง _______________________ 18.5
้ เพลิง ____________________________341
น�้ ามันเชือ
น�้ ามันเกียร์ ________________________________34
มีการเปลีย
่ นตัวกรอง _________________________36
ระบบท�าความเย็นเครือ
่ งยนต์ด ้วยน�้ า ______________40
ถังน�้ ามันไฮดรอลิก ________________________ 94.6
ระบบไฮดรอลิกรวม _________________________180
้ เรือนหมุนเฟื องวงกลม ____________________ 2.8
เสือ
กล่องเพลาคู่ (แต่ละตัว) _______________________69

ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร
ลิตร

SPECIFICATIONS

แซดเดิล
้

ระบบล็อก __________________กระบอกสูบไฮดรอลิกสองตัว
ต�าแหน่งแซดเดิล
้ _______________________________ 5

โครง

ชนิด _____________________________ หน ้าตัดแบบกล่อง
หน ้าตัดส่วนหน ้า
ขนาด ______________________________ 254 x 298 มม.
หน ้าตัดส่วนหลัง
ขนาด ______________________________ 121 x 299 มม.

คราด

่ มรูปตัว “A” ติดตัง้ มอเตอร์หมุนทีก
ชนิด ___โครงสร ้างเชือ
่ งึ่ กลาง
่ มต่อกับโครง ____________ ข ้อต่อทรงกลมมีลม
การเชือ
ิ่ (ชิม)
หรือแหวนรองทีป
่ รับได ้

เฟื องวงกลม

่ ม
ชนิด ____________________________โครงสร ้างแบบเชือ
เส ้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด ____________ 1752.6 มม.
มุมหมุน ____________________________________ 360º
ความเร็ว __________________ 1.2 รอบต่อนาที (7.2º/วินาที)
การขับเคลือ
่ น ______________________ มอเตอร์ไฮดรอลิก
ปริมาตรกระบอกสูบ ____________________ 0.25 ลิตร/รอบ
ปริมาณไหลของไฮดรอลิก _______________ 94.6 ลิตร/นาที
(25 แกลลอนต่อนาที)
จ�านวนจุดรองรับในเรซินฟี นอล ______________________ 4

ใบมีด

ชนิด ___________________________ เหล็กกล ้าคาร์บอนสูง
รูปทรง _____________________________ เส ้นโค ้งม ้วนเข ้า
ความกว ้าง _______ 3658 มม. (12 ฟุต)/3962 มม. (13 ฟุต)/
4267 มม. (14 ฟุต)
ความสูง (รูปทรงโค ้ง) _______________________ 671 มม.
ความหนา _________________________________ 22 มม.
ขอบตัด _______________________________2 เปลีย
่ นได ้
ต�าแหน่งระยะห่างของใบมีด
ระยะห่างปกติ _________________________________ 47º
มุมต�า่ สุด ____________________________________ 42º
มุมสูงสุด ____________________________________ 87º

น�า้ หน ักท�างานของรุน
่ 885B

ระยะเปลีย
่ นใบมีดด ้านข ้าง
ด ้านขวา _________________________________ 686 มม.
ด ้านซ ้าย _________________________________ 533 มม.
มุมตัดสันดินสูงสุด ___________________90º (ซ ้ายและขวา)
การเจาะพืน
้ ดิน (สูงสุด) ____________________ 711.2 มม.
การยกเหนือพืน
้ ดิน (สูงสุด) _________________ 444.5 มม.
ระยะยกและเปลีย
่ นใบมีดข ้าง ______________แบบไฮดรอลิก

คราดขนาดเล็กรูปต ัววี ติดด้านหน้าของต ัวรถ

ความกว ้างตัด ____________________________ 1168 มม.
่ ั น _____________________________ 5 (ให ้เลือก, 11)
ซีฟ
ระยะห่างระหว่างซี่ ___________229 มม. (114 มม., ให ้เลือก)
ระยะยกเหนือพืน
้ ดิน _________________________ 527 มม.
ระยะเจาะสูงสุด ____________________________ 318 มม.
น�้ าหนัก _________________________________ 570 กก.

คราดขนาดใหญ่ต ิดด้านหล ังของต ัวรถ

ชนิด _____________________________สีเ่ หลีย
่ มด ้านขนาน
ความกว ้างตัด ____________________________ 2340 มม.
ซีร่ ป
ิ เปอร์ ______________________________ 3/5 ให ้เลือก
ส ้อมคราดขนาดเล็ก _____________________5/(9 ให ้เลือก)
ระยะยกเหนือพืน
้ ดิน
ซีร่ ป
ิ เปอร์ _________________________________ 518 มม.
ระยะเจาะสูงสุด
ซีร่ ป
ิ เปอร์ _________________________________ 437 มม.
น�้ าหนัก _________________________________ 850 กก.

โดเซอร์เบลด

ความกว ้าง ______________________________ 2762
ความสูง _________________________________ 953
ระยะยกเหนือพืน
้ ดิน _________________________ 622
ระยะเจาะ ________________________________ 165
น�้ าหนัก ________________________________ 1165

มม.
มม.
มม.
มม.
กก.

น�า้ หน ักอุปกรณ์เสริมของรุน
่ 885B

เมือ
่ มีใบมีด 4267 มม. คนข ับมีน�า้ หน ัก 75 กิโลกร ัม
ื้ เพลิงเต็มถ ัง
น�า้ ม ันเชอ
885B VHP
น�า้ หน ัก (กก.)
้ ฐาน
เครือ
่ งจ ักรพืน
16708
้ จ ักรฐานทีม
พืน
่ รี ป
ิ เปอร์และน�า้ หน ักถ่วงด้านหน้า
18050

885B VHP
น�า้ หน ักถ่วงด้านหน้า
แผ่นกดใชง้ านหน ัก
แผ่นกดใชง้ านเบา

น�า้ หน ัก (กก.)
492
800
492
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B-SERIES
MOTOR GRADERS
ขนาดทว่ ั ไป

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L
M
N
O
P
Q
R

ความกว้างใบมีด

ความกว้างสูงสุดของดอกยาง

ความกว้างกึง่ กลางของดอกยาง
ความสูงด้านบนของห้องโดยสาร

ี
ความสูงด้านบนของไอเสย
ความสูงด้านบนของกระบอกสูบยกใบมีด
ร ัศมีสถิตของยาง
ระยะห่างระหว่างศูนย์เพลาคูก
่ ับสล ักควบคุมโครง
ระยะห่างระหว่างเพลาหน้าก ับใบมีด
ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของยางด้านหล ัง
ระยะห่างระหว่างศูนย์เพลาคูก
่ ับล้อ
ระยะฐานล้อ
่ นหล ังของอุปกรณ์
ระยะห่างระหว่างศูนย์เพลาคูก
่ ับสว
่ นหล ังของอุปกรณ์
ระยะห่างระหว่างเพลาล้อก ับสว
ความยาวโดยรวม
ระยะห่างระหว่างล้อหล ังก ับริปเปอร์
ระยะห่างระหว่างล้อหน้าก ับคราดหวี
ระยะห่างระหว่างล้อหน้าก ับโดเซอร์เบลด
้ ว (ด้านนอกของยาง)
ร ัศมีวงเลีย

845B VHP
3658 มม.
2499 มม.
2108 มม.
3340 มม.
3323 มม.
3047 มม.
610 มม.
1958 มม.
2562 มม.
1572 มม.
786 มม.
6219 มม.
1650 มม.
7868 มม.
8554 มม.
2028 มม.
1520 มม.
1626 มม.
7250 มม.

865B VHP
3962 มม.
2452 มม.
2108 มม.
3340 มม.
3323 มม.
3047 มม.
610 มม.
1958 มม.
2562 มม.
1572 มม.
786 มม.
6219 มม.
1650 มม.
7869 มม.
8534 มม.
2028 มม.
1520 มม.
1626 มม.
7250 มม.

885B VHP
4267 มม.
2654 มม.
2174 มม.
3340 มม.
3323 มม.
3047 มม.
610 มม.
1958 มม.
2562 มม.
1624 มม.
812 มม.
6219 มม.
1661 มม.
7880 มม.
8534 มม.
2040 มม.
1520 มม.
1645 มม.
7289 มม.

ทุกเครือ
่ งมียาง 14.0 x 24-12L ห ้องโดยสารมีโครงสร ้างป้ องกันวัตถุกลิง้ (ROPS)/โครงสร ้างป้ องกันวัตถุตก (FOPS) แบตเตอรีม
่ าตรฐาน ถังน�้ ามันเต็ม คนขับทีน
่ ัก 75 กก.
และมีข ้อมูลจ�าเพาะตามมาตรฐาน ISO 7134
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STANDARD
AND OPTIONS
อุปกรณ์มาตรฐาน

ต�าแหน่งคนข ับ
ห ้องโดยสารเปิ ดแบบโครงสร ้างป้ องกันวัตถุกลิง้
(ROPS)/โครงสร ้างป้ องกันวัตถุตก (FOPS) ทีม
่ :ี
ทีน
่ ั่งไวนิลแบบแขวนทีป
่ รับได ้ มีเข็มขัดนิรภัย
50.8 มม. (2")
คอนโซลปรับได ้โดยคนขับ
คันเร่งแบบเท ้าเหยียบ
คันเร่งทีค
่ วบคุมด ้วยมือ
ทีป
่ ั ดน�้ าฝนหน ้ากับทีล
่ ้างกระจก
กระจกนิรภัย
โคมไฟเพดาน
กระจกมองหลังภายในและภายนอก
แหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์ (*)
สวิตช์หลักอัตโนมัต ิ
บันไดด ้านซ ้ายและด ้านขวา
(*) มีเฉพาะในห ้องโดยสารแบบปิ ด
เครือ
่ งยนต์ 865B
FPT F4HE9687C
ดีเซล เทอร์โบ
้
ตัวกรองอากาศแห ้ง มีไส ้กรองนิรภัย 2 ชัน
ตัวกรองอากาศกับตัวฉีดฝุ่ นแบบไซโคลน
เครือ
่ งก�าเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ 80 แอมแปร์
ฝาครอบเครือ
่ งยนต์แบบเปิ ดขึน
้
ระบบไฮดรอลิก
ระบบไฮดรอลิกพร ้อมตัววัดโหลด
วาล์วควบคุม 9 ตอน
ั :
ตัวควบคุมไฮดรอลิกส�าหรับทุกฟั งก์ชน
การยกใบมีด (ด ้านซ ้ายและด ้านขวา) หมุนเฟื อง
วงกลม เปลีย
่ นด ้านข ้างของเฟื องวงกลม เอียงล ้อ
โครงควบคุม ระยะและตัวเปลีย
่ นใบมีด อุปกรณ์
เสริมหน ้าและหลัง
ระบบตรวจสอบความผิดพลาดเครือ
่ งจักร
ข ้อต่อ 8 ตัว
ปั๊ มลูกสูบไฮดรอลิกตามแนวแกน

ต ัวเลือก

ห้องโดยสาร
ห ้องโดยสารปิ ดสูง (หน ้าต่างหน ้าตายตัว)
ห ้องโดยสารปิ ดสูง (หน ้าต่างหน ้าแบบพลิกลง)
ม่านบังแดด (ด ้านหน ้าและด ้านหลัง)
สิง่ อืน
่ ๆ
ระบบปรับอากาศส�าหรับห ้องโดยสารปิ ด
ถังดับเพลิง
ทีล
่ ้างกระจกและทีป
่ ั ดน�้ าฝนทางด ้านล่าง
ทีล
่ ้างกระจกและทีป
่ ั ดน�้ าฝนทีด
่ ้านหลัง
วิทยุ
อุปกรณ์ล็อกเพลาคู่
ชุดละลายหมอกทางด ้านหลัง
คราด
คราด/เฟื องวงกลมใช ้งานหนัก
อุปกรณ์ประกอบด้านหน้า
โดเซอร์เบลด
แผ่นกด
คราดหวีด ้านหน ้าแบบ 5 ซี่
่ ั นเสริม 6 ตัวของริปเปอร์ด ้านหน ้า
ซีฟ
วาล์วไฟฟ้ ายกโดเซอร์เบลด
น�้ าหนักถ่วงด ้านหน ้า
ไฟบนโดเซอร์เบลด
ใบมีด
ใบมีด 3,658 x 622 x 22 มม.
ใบมีด 3,962 x 671 x 22 มม.
ใบมีด 4,267 x 671 x 22 มม.

พัดลมไฮดรอลิกของเครือ
่ งยนต์
เบรก
ดิสก์เบรกเเบบเปี ยกพร ้อมระบบนิรภัยทีใ่ ช ้ถัง
ไนโตรเจน
เบรกมือติดเข ้ากับเกียร์พร ้อมไฟเตือน
ยางรถยนต์
้ /17.25 x 25-12L - G2
ยางไร ้ยางใน 14” ขอบ 3 ชิน
สิง่ อืน
่ ๆ
ชุดเครือ
่ งมือมาตรฐาน
คราด/เฟื องวงกลมมาตรฐาน
เพลา
เฟื องท ้ายปกติกบ
ั เบรกที่ 4 ล ้อและล็อกเฟื องด ้วย
กลไกอิเลคโทรไฮดรอลิก (เพลาหลัง)
พวงมาล ัย
บังคับเลีย
้ วแบบไฮดรอสเตติกกับระบบฉุกเฉิน
แบบติดตัง้ ภายใน
เครือ
่ งมือ
ศูนย์ข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตัวชีว้ ด
ั /มาตรวัด:
มาตรวัดความเร็ว
ทิศทางทีเ่ ลือก เดินหน ้า/เกียร์วา่ ง/ถอยหลัง
โหมดเกียร์ - อัตโนมัต/ิ ควบคุมด ้วยตัวเอง
เกียร์ทเี่ ลือก
อุณหภูมริ ะบายความร ้อนเครือ
่ งยนต์
้ เพลิง
ระดับน�้ ามันเชือ
อุณหภูมข
ิ องน�้ ามันเกียร์
อุณหภูมข
ิ องน�้ ามันไฮดรอลิก
มาตรวัดชัว่ โมงท�างาน
้ เปลืองน�้ ามันเชือ
้ เพลิง
ความสิน
เครือ
่ งมือวินจ
ิ ฉั ย
การวินจ
ิ ฉั ยเกียร์
ไฟแสดงสถานะ:
้ เพลิงต�า่
ระดับน�้ ามันเชือ
ไฟหน ้า

ไฟสูง
แรงดันเบรก
ค�าเตือนหลัก
เบรกมือ
เสียงเตือน:
ค�าแจ ้งเตือน
แจ ้งเตือนฉุกเฉิน
แจ ้งเตือนถอยหลัง
ระบบไฟฟ้า
ไฟส่องสว่าง
ไฟหน ้าพร ้อมตัวบอกทิศทาง (2)
ไฟเบรกหลังและตัวบอกทิศทาง (2)
ไฟท�างานทางหลังทีด
่ ้านบนของห ้องโดยสาร (2)
ไฟท�างานทางหน ้าทีด
่ ้านบนของห ้องโดยสาร (2)
ระบบ 24 โวลต์ (แบตเตอรี่ 12 โวลต์สองตัว
12 V/750 CCA)
การตรวจสอบด ้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แตร
มาตรวัดชัว่ โมงท�างาน
สัญญาณเตือนถอยหลัง
่ ก�าล ัง
เกียร์สง
เกียร์ ZF แบบแปลงแรงบิดทีม
่ ล
ี ็อก (นอกจากนี้
ยังท�างานเป็ นตัวขับเคลือ
่ นตรง) การเปลีย
่ นก�าลัง
(Powershift) ความเร็วเดินหน ้า 3 และความเร็ว
ถอยหลัง 3 เปลีย
่ นเกียร์โดยอัตโนมัต ิ อุปกรณ์
ป้ องกันไฟฟ้ าดับไฟฟ้ าฉุกเฉิน (Limp-Home)

– ตัวต่อใบมีดด ้านขวา 304.8 มม.
– ตัวต่อใบมีดด ้านซ ้าย 304.8 มม.
อุปกรณ์ประกอบด้านหล ัง
่ ละส ้อมเล็ก 5 ซี่
ริปเปอร์ชว่ งกลาง มีส ้อมใหญ่ 3 ซีแ
ส ้อมขนาดใหญ่เพิม
่ เติม 2 ซี่ และส ้อมขนาดเล็ก
เพิม
่ เติม 4 ซี่
ตะขอดึงหลัง
จุดรองรับเพือ
่ ยกเครือ
่ งจักร
ไฟท�างาน
ไฟท�างาน 2 ดวงหลังใบมีด
ไฟท�างาน 2 ดวงติดไว ้ด ้านหน ้าของใบมีด
ไฟท�างาน 2 ดวงทีอ
่ ป
ุ กรณ์ประกอบด ้านหน ้า
ห ัวไถและเฟื องวงกลมล็อก/ลอย/ก ันสะเทือน
วาล์วล็อกกระบอกสูบยกใบมีด
วาล์วไฟฟ้ าใบมีดลอย (รวมถึงวาล์วล็อก)
วาล์วไฟฟ้ ากันสะเทือนและ 2 ถังส�าหรับใบมีด
วาล์วไฟฟ้ ากันสะเทือนและ 3 ถังส�าหรับคราด
และเฟื องวงกลม
ทีน
่ ง่ ั /เข็มข ัดนิรภ ัย
ทีน
่ ั่งกันสะเทือนเชิงกลแบบไวนิลเสริมคุณภาพ
เบาะผ ้ากันสะเทือนด ้วยเครือ
่ งจักร
เบาะผ ้ากันสะเทือนแบบกลไกนิวมาติก
เข็มขัดนิรภัย 76.5 มม. (3”)
อุปกรณ์เสริม
ไฟหมุนเตือน
กล่องเครือ
่ งมือหรู

กล่องเครือ
่ งมือทีไ่ ม่มเี ครือ
่ งมือ มีจด
ุ ยึด ติดตัง้
อยูบ
่ นโครงด ้านหลัง
สัญลักษณ์การเคลือ
่ นไหวช ้า
ปั๊ มไฟฟ้ าเพือ
่ เติมลมยาง
จุดยึดยางอะไหล่
ขอบล้อและยางทีย
่ ด
ึ ไว้
ยางไร้ยางใน
้ เดียว/ยาง 14x24-12L-G2
ขอบล ้อ 9’’ - ชิน
้ /ยาง 14x24-12L-G2
ขอบล ้อ 10’’ - 3 ชิน
้ เดียว/ยาง 17.5x25-12L-L2
ขอบล ้อ 13’’ - ชิน
้ /ยาง 17.5x25-16L-L3
ขอบล ้อ 14’’ - 3 ชิน
ยางทีม
่ ย
ี างใน
้ เดียว/ยาง 14x24-12L-G2
ขอบล ้อ 9’’ - ชิน
้ /ยาง 14x24-12L-G2
ขอบล ้อ 10’’ - 3 ชิน
ยางเรเดียลไร้ยางใน
้ เดียว/ยาง 14x24-12L-L2
ขอบล ้อ 9’’ - ชิน
ยางเรเดียล XGLA2
้ /ยาง 14x24-12L-L2
ขอบล ้อ 10’’ - 3 ชิน
ยางเรเดียล XGLA2
ขอบล้อ
้ เดียวพร ้อมหัวจุก
ขอบล ้อ 9” - ชิน
้ เดียวพร ้อมหัวจุก
ขอบล ้อ 10” - ชิน
้ เดียวพร ้อมหัวจุก
ขอบล ้อ 13” - ชิน
้ เดียวพร ้อมหัวจุก
ขอบล ้อ 14” - ชิน

ห้องโดยสารทีม
่ โี ครงสร้างป้องก ันว ัตถุกลิง้
(ROPS)/โครงสร้างป้องก ันว ัตถุตก (FOPS)
ทงหมดถู
ั้
กร ับรองตามมาตรฐาน SAE J1040
(ROPS) และ SAE J231 (FOPS)
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่ ม
อะไหล่และบริการซอ

เครือข่ายทีก
่ ว ้างให ้การสนับสนุนลูกค ้าทัว่ โลก
ไม่วา่ สถานทีท
่ �างานของคุณจะอยูท
่ ใี่ ด เราพร ้อมทีจ
่ ะสนับสนุน และท�าให ้ได ้เกินความคาดหวังของคุณ คุณสามารถไว ้วางใจ CASE และ
ั่ ครบวงจรของอุปกรณ์ผลผลิตสูง ค�าแนะน� าแบบผู ้เชีย
่ วชาญ การเงินทีค
ตัวแทนจ�าหน่ายของ CASE ส�าหรับโซลูชน
่ ล่องตัว อะไหล่ของ
CASE และการบริการซ่อมทีร่ วดเร็ว เราอยูท
่ น
ี่ เี้ พือ
่ ยืนเคียงข ้างคุณเสมอ หาตัวแทนจ�าหน่ายของ CASE หรือเรียนรู ้เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ
อุปกรณ์ CASE หรือขอใช ้บริการลูกค ้าได ้ โดยเปิ ดไปที่ www.casece.com

หมายเหตุ: CASE มีชด
ุ อุปกรณ์มาตรฐานเฉพาะส�าหรับประเทศต่างๆ
และมีอป
ุ กรณ์เสริมมากมาย (OPT) ภาพประกอบนีห
้ รือแผ่นพับอืน
่ ๆ
อาจเกีย
่ วข ้องกับอุปกรณ์มาตรฐานหรืออุปกรณ์ทางเลือก โปรด
ปรึกษาตัวแทนจ�าหน่ายของ CASE เพือ
่ ทราบข ้อมูลใดๆ ในเรือ
่ งนี้
และการปรับปรุงใดๆ ทีเ่ ป็ นไปได ้ของส่วนประกอบ CNH Industrial
สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะปรับเปลีย
่ นข ้อมูลจ�าเพาะของเครือ
่ งจักรโดยไม่มภ
ี าระ
หน ้าทีใ่ ดๆ เกีย
่ วข ้องกับการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าว

