
F-SERIES WHEEL LOADERS

1021F I 1121F 

EXPERTS FOR THE REAL WORLD

SINCE 1842

www.casece.com

WHEEL LOADERS

รถตักล้อยางสายพันธ์ุอเมริกัน



2

เพลางานหนกัแบบระบาย
ความรอ้น
เพลารุน่ใหมส่�าหรับงานหนักจะทนกวา่ ใหญก่วา่ 
และงา่ยตอ่การบรกิารซอ่มบ�ารงุเนือ่งจากการ
ออกแบบโครงสรา้งใหส้ามารถถอดไดม้ ี3 ชิน้ 
อณุหภมูขิองน�้ามนัเพลาจะท�าใหค้งทีด่ว้ยตวัท�า 
ความเย็นของน�้ามนั สง่ผลใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้

เทคโนโลยเีครือ่งยนตข์ ัน้สงู
เครือ่งยนตเ์ทอรโ์บทีม่รีะบบระบายความรอ้น
ดว้ยอากาศทีอ่าศยัเทคโนโลยกีารฉีดแบบ 3 ขัน้ 
เพือ่เพิม่การตอบสนองและการประหยดัน�้ามนั 
อกีทัง้ลดเสยีงรบกวนเครือ่งยนตแ์ละลดการสัน่
สะเทอืน

เพิม่ปรมิาณใหบุ้ง้ก ี๋
บุง้กีต๋กัไดเ้ต็มเร็วกวา่เดมิ ดว้ยแรงขบัเพิม่ขึน้ 18% 
และแรงฉีกดกีวา่ทีม่าพรอ้มกบับุง้กีท๋ีฐ่านลา่งสัน้

MAIN REASONS

TO CHOOSE THE F-SERIES
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การระบายความรอ้นทีด่กีวา่ยอ่ม
ตอ้งการการบ�ารงุรกัษาทีน่อ้ยลง
การออกแบบทีม่ปีระสทิธภิาพของระบบหลอ่เย็นรปู
ลกูบาศกย์งัมผีลใหข้องเหลวระบายความรอ้นมอีายุ
ใชง้านนานขึน้ซึง่ยดืเวลาได ้500 ชัว่โมง รอบการ
เปลีย่นน�้ายาจงึเป็น 1500 ชัว่โมง

คนืตน้ทนุไดม้ากยิง่ข ึน้
ยางจะสกึหรอลดลง 20-30% 
เนือ่งจากไมม่กีารลืน่ไถลระหวา่งลอ้ 
ท�าใหใ้ชน้�้ามนัเชือ้เพลงินอ้ยลง
เนือ่งจากไมม่แีรงเสยีดทานใน
เฟืองทา้ย ตอ้งการการบ�ารงุรักษา
ทีน่อ้ยกวา่เนือ่งจากไมม่แีรงเสยีด
ทานภายในกบัเฟืองทา้ยทีเ่ปิดอยู ่
ผลคอืท�าใหม้รีาคาขายตอ่ทีด่ี

มองเห็นรอบดา้นได้
อยา่งดเียีย่ม
คณุจะรูส้กึมัน่ใจมากขึน้และท�างานได ้
เร็วขึน้จากการมองเห็นไดด้รีอบดา้น
เนือ่งจากรปูรา่งของฝาครอบเครือ่งยนต์
ดา้นหลงัทีโ่คง้ต�า่และมพีืน้ผวิทีเ่คลอืบ
ไวท้ัง้หมด 
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ADVANCED 

ENGINE TECHNOLOGY

เครือ่งยนตร์ุน่ใหม:่
เครือ่งยนตค์อมมอนเรลรุน่ที ่2 Cursor 9 ให ้
ประสทิธภิาพสงูสดุในการตอบสนองโหลด  
แรงบดิสงูสดุ ประหยดัพลงังานและเชือ้เพลงิ

การเผาไหมท้ีเ่หมาะสมเพือ่ใหป้ระสทิธภิาพสงูสดุ
ทีอ่ณุหภมูสิงู โดยใชอ้ากาศเย็นบรสิทุธิ ์100% 
เพราะชอ่งอากาศเขา้แยกออกจากชอ่งไอเสยี 

เครือ่งยนตเ์ทอรโ์บทีม่รีะบบระบายความรอ้นดว้ย
อากาศทีอ่าศยัเทคโนโลยกีารฉีดแบบ 3 ขัน้ เพือ่
เพิม่การตอบสนองและการประหยดัน�้ามนั อกีทัง้
ลดเสยีงรบกวนเครือ่งยนตแ์ละลดการสัน่สะเทอืน

โหมดท�างาน 4 โหมด (โหมดสงูสดุ โหมดประหยดั 
โหมดธรรมดา และโหมดอตัโนมตั)ิ ชว่ยใหค้ณุ
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการท�างานหรอื
ประสทิธภิาพของเชือ้เพลงิไดต้ามความตอ้งการ
ของคณุ

ลดการใชเ้ชือ้เพลงิไดม้ากกวา่ 10%
อณุหภมูเิผาไหมท้ีส่งูท�าใหม้ปีระสทิธภิาพการท�างานของเครือ่งยนตท์ีเ่หมาะสม เครือ่งยนต ์
คอมมอนเรลรุน่ทีส่องใหก้ารควบคมุทัง้หมดทีด่กีวา่ เทคโนโลยกีารฉีดแบบหลายจดุท�าใหค้วบคมุ
การเผาไหมท้ีเ่หมาะสม ซึง่เป็นผลใหป้ระหยดัเชือ้เพลงิไดส้งูขึน้

แรงบดิคงทีด่เีย ีย่ม
เครือ่งยนตค์อมมอนเรลรุน่ทีส่องใหก้ารควบคมุเครือ่งยนตใ์นทกุระดบัรอบหมนุไดด้กีวา่ และ
การน�าเขา้อากาศทีบ่รสิทุธิ ์100% จะเพิม่ก�าลงัของเครือ่งยนตใ์หด้ขี ึน้ เทคโนโลยกีารฉีดแบบ
หลายจดุจะควบคมุการเผาไหมท้ีเ่หมาะสม ในขณะทีก่ารฉีดดว้ยความดนั 1600 บารใ์ห ้
ประสทิธภิาพของแรงบดิทีด่ทีีส่ดุ 

ลดคา่บ�ารงุรกัษา
หอ้งเผาไหมแ้ละหวัฉีดแรงดนัสงูเหมาะสมในการลดการเจอืจางน�้ามนั เครือ่งยนตด์ดูเฉพาะอากาศ
บรสิทุธิ ์ดงันัน้จงึไมเ่กดิการปนเป้ือนน�้ามนั น�้ามนัยงัมคีวามเขา้กนัไดด้เีนือ่งจากไมม่กีารหมนุเวยีน
กา๊ซไอเสยี
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LOW MAINTENANCE 

COOLING DESIGN

การท�าความสะอาดนานๆ คร ัง้และงา่ยขึน้
ท�าความสะอาดหมอ้น�้ารังผึง้ไดง้า่ยเพราะมพัีดลมหมนุกลบัทศิทีส่ัง่งานมาจากหอ้งโดยสาร  
การออกแบบแบบลกูบาศกข์องระบบระบายความรอ้น ท�าใหเ้พิม่ประสทิธภิาพการท�าความสะอาด 
หมอ้น�้ารถ และสามารถท�าความสะอาดเพิม่เตมิดว้ยตนเองไดง้า่ย เพราะหมอ้น�้ารถแตล่ะตวัแยก
จากกนั

ความนา่เชือ่ถอืเพิม่ข ึน้
อณุหภมูทิีค่งทีข่องของเหลวชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการระบายความรอ้นและปกป้องเพลา สง่
ผลใหไ้ดม้าตรฐานมากขึน้ นอกจากนีย้งัมกีารบ�ารงุรักษาทีง่า่ยและรอบเวลาการซอ่มบ�ารงุที่
ยาวนานขึน้ การกระจายน�้าหนักทีด่กีวา่หมายความวา่ ตอ้งการน�้าหนักถว่งหรอืน�้าหนักตายทีน่อ้ย
ลง ซึง่ชว่ยลดความเคน้ทีเ่พลาและเบรก

ในสภาพแวดลอ้มทีม่ฝีุ่ นมาก เชน่หลมุทรายหรอืกองหนินัน้ การท�าความสะอาดหมอ้น�้ารถยอ่มใชเ้วลานานมาก: 
แตน่ั่นไมใ่ชปั่ญหาในกรณีของลกูบาศกร์ะบายความรอ้น 

ระบบหลอ่เย็นรปูลกูบาศก์
ประสทิธภิาพสงู 
การออกแบบทีไ่มเ่หมอืนใครโดยมรัีงผึง้หา้ช ิน้ยดึตดิกนัทีเ่ป็น
ลกูบาศกแ์ทนทีจ่ะซอ้น ท�าใหห้มอ้น�้ารถแตล่ะตวัไดรั้บอากาศ
บรสิทุธิ ์และอากาศทีส่ะอาดจะเขา้มาจากดา้นขา้งและดา้นบน 
จงึรักษาอณุหภมูขิองน�้าหลอ่เย็นใหค้งที ่ประสทิธภิาพทีส่งูของ
ระบบท�าความเย็นชว่ยยดือายขุองสารหลอ่เย็นใหใ้ชไ้ดน้านถงึ 
1500 ชัว่โมง

พัดลมหมนุกลบัแบบมาตรฐานสามารถเปิดใชง้านได ้
จากหอ้งโดยสาร และประสทิธภิาพดเียีย่มเพราะมี
ลกูบาศกร์ะบายความรอ้น 

พัดลมความเร็วต�า่ (เพยีง 1200 รอบตอ่นาท)ี ท�าใหร้ะดบัเสยีง
รบกวนและการสัน่สะเทอืนในหอ้งโดยสารทีต่�า่ลง



6

ไดง้านเพิม่ข ึน้
แรงบดิทีม่อียู ่100% จะถกูสง่ไปทีล่อ้ ซึง่สง่ก�าลงัผลกัทีเ่หมาะสม ซึง่หมายความวา่ก�าลงั
ผลกัทีม่ากถงึสดุ 60% จะถกูสง่ไปยงัลอ้ ซึง่จะไมเ่หมอืนกบัระบบลมิเิต็ดสลปิ

ไดม้าตรฐานแนน่อนเสมอ
เพลาส�าหรับงานหนักถกูออกแบบมาเพือ่ใชใ้นสภาพงานทีห่นักและพืน้ผวิถนนทีย่ากล�าบาก 
ใชไ้ดท้ัง้ยางตนัหรอืยางทีใ่สน่�้า ตามทีค่นขบัตอ้งการแตกตา่งกนั พรอ้มดว้ยเฟืองทา้ยแบบ
เปิดยงัชว่ยใหไ้ดม้าตรฐานสงูทีส่ดุในทกุการใชง้าน

HEAVY DUTY AXLES 

WITH HIGH TRACTION DIFFERENTIAL

เพลารุน่ใหมส่�าหรับงานหนักจะทนกวา่ ใหญก่วา่ และงา่ยตอ่การบรกิารซอ่มบ�ารงุเนือ่งจากการออกแบบโครงสรา้งให ้
สามารถถอดไดม้ ี3 ชิน้ อณุหภมูขิองน�้ามนัเพลาจะท�าใหค้งทีด่ว้ยตวัท�าความเย็นของน�้ามนัตา่งหาก สง่ผล
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้

เฟืองทา้ยแบบเปิดดา้นหนา้และดา้นหลงั 
เฟืองทา้ยแบบเปิดจงึไมเ่กดิการเสยีดทาน ลดการไถลของลอ้ ท�าใหเ้กดิการสกึหรอนอ้ย และสญูเสยีพลงังานต�า่ลง

เฟืองทา้ยดา้นหนา้ทีล็่อกอตัโนมตั ิ100% 
เมือ่ใชล็้อกอตัโนมตั ิ100% แรงบดิทีม่ทีัง้หมด 100% จะถกูสง่ไปทีล่อ้ดว้ยแรงเกาะ เพิม่ระดบัขึน้มาจาก 75% 
ของเฟืองทา้ยแบบลมิเิต็ดสลปิ ไมม่กีารลืน่ระหวา่งลอ้ และไมม่แีรงเสยีดทานในเฟืองทา้ย
ล็อกอตัโนมตัทิ�างานโดยอตัโนมตัเิมือ่ลอ้หนา้ก�าลงัลืน่ไถล หรอืคณุสามารถท�างานไดอ้ยา่งงา่ยดายดว้ยเทา้ซา้ยของคณุเอง
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51°

FRONT LOADER OPTIMIZED

FOR MORE PRODUCTIVITY

ตวัแปลงแปลงแรงบดิแบบใหมแ่ละเพลาแบบใหมใ่หแ้รง
ขบัมากขึน้ 18%
ตวัแปลงแรงบดิแบบใหมข่องรุน่ 1021F และ 1121F ใหญก่วา่และสง่ก�าลงัใหแ้กร่ะบบเกยีร์
มากกวา่ เมือ่พืน้ลืน่ เกยีรส์องจะดกีวา่การขบัลากดว้ยเกยีรห์นึง่ ดว้ยแรงขบัเพิม่ขึน้ 18% การ
โหลดดว้ยเกยีรส์องจะเร็วขึน้

บุง้กีพ๋ ืน้เรยีบและมมีมุยกขึน้ 51°
รปูรา่งบุง้กีใ๋หมท่ีฐ่านลา่งแบน มดีา้นลา่งทีส่ัน้ลงเพือ่เพิม่แรงฉีกของเครือ่งจักรถงึ 244 กโิลนวิตนั  
ดา้นลา่งแบนท�าใหง้านปรับระดบัดนิงา่ยขึน้ และท�าใหก้กัเกบ็วสัดไุดด้ขี ึน้
รถตกัแบบใหมม่มีมุยกขึน้ 51° จงึเพิม่ความจขุองบุง้กีไ๋ดป้ระมาณ 10% อกีทัง้ยงัท�าใหก้กัเกบ็วสัดใุนชว่งการขน
ยา้ยไดด้ขี ึน้เป็นอยา่งมาก

สามารถยกบุง้กีใ๋หส้งูสดุไดใ้นเวลา 6 วนิาทดีว้ยปั๊มไฮดรอลกิ
แบบใหม่
ป๊ัมไฮดรอลกิแบบใหมใ่หแ้รงยกมากขึน้ ดงันัน้การยกแขนจงึเร็วขึน้ และรอบเวลาท�างานของรถตกัจะสัน้ลง
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WELCOME 

ON BOARD

หอ้งโดยสารทีไ่ดร้บัการป้องกนั
หอ้งโดยสารทีเ่สรมิความแข็งแรงของเรารับประกนัการป้องกนั
การพลกิคว�า่ (ROPS) และป้องกนัการตกของวตัถ ุ(FOPS)

แรงส ัน่สะเทอืนต�า่
เสยีงรบกวนและการสัน่สะเทอืนของเครือ่งยนตล์ดลง โดยการใชห้วัฉีด 3 ขัน้: เริม่ฉีด ฉีดเต็มที่
และหยดุฉีด เพือ่เพิม่การใชง้านใหค้นขบัสะดวกสบายมากขึน้ เครือ่งยนตจ์งึตดิตัง้ไวห้า่งจากหอ้ง
โดยสาร และเบาะน่ังถงุลม (air suspended seat) เพือ่ลดแรงสัน่สะเทอืนเป็นอปุกรณม์าตรฐาน

มองเห็นรอบดา้นไดอ้ยา่งดเียีย่ม
คณุจะรูส้กึมัน่ใจมากขึน้และท�างานไดเ้ร็วขึน้จากการมองเห็นไดด้รีอบดา้นเนือ่งจากรปูรา่งของ 
ฝาครอบเครือ่งยนตด์า้นหลงัทีโ่คง้ต�า่และมพีืน้ผวิทีเ่คลอืบไวท้ัง้หมด 



9

การควบคมุ
อณุหภมูทิ ีด่เีย ีย่ม
ชอ่งระบายอากาศ 17 ชอ่ง
อ�านวยความสะดวกใหค้ณุ 
และป้องกนัไมใ่หก้ระจก
หนา้ตา่งเกดิฝ้า
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PREMIUM 

ERGONOMICS

ฟงักช์นัไฮดรอลกิเพิม่ความสะดวกสบายของคณุ
เพือ่ใหค้ณุมสีมาธใินการท�างานไดอ้ยา่งเต็มทีแ่ละลดระดบัความเครยีดของคณุ คณุสามารถเปิด
การใชฟั้งกช์นัตอ่ไปนีจ้ากแผงควบคมุทีถ่นัดมอืซึง่อยูใ่ตม้อืขวาของคณุ:
• การเปลีย่นเกยีรอ์ตัโนมตั:ิ ท�าใหแ้น่ใจวา่เครือ่งจะท�างานดว้ยเกยีรท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุตาม

ความเร็ว การคกิดาวนแ์ละการเบรกเครือ่งยนต์
• ปุ่ มถอยหลงับนจอยสติก๊: เปิดเดนิหนา้ ถอยหลงั หรอืเขา้เกยีรว์า่ง 
• กลบัไปขดุ: น�ากลบับุง้กีม๋าทีต่�าแหน่งทีเ่หมาะสมส�าหรับการตกัอกีครัง้
• กลบัไปขบัเคลือ่น: ลดบมูไปทีต่�าแหน่งล�าเลยีง ซึง่สามารถปรับได ้
• ยกโดยอตัโนมตั:ิ ยกบมูไปทีค่วามสงูสดุทีค่ณุไดต้ัง้คา่เอาไว ้
• การควบคมุการขบัขีอ่ตัโนมตั:ิ ลดการแกวง่ไปมาของแขนรถตกัในระหวา่งการขบัเคลือ่น 

จงึชว่ยเกบ็วสัดไุมใ่หห้ลน่ไวไ้ดใ้นปรมิาณสงูสดุ เปิดใชง้านตัง้แต ่8 กม./ชม.
• ล็อกเฟืองทา้ยอตัโนมตั:ิ ล็อกเฟืองทา้ยอตัโนมตั ิ100% สามารถใชง้านไดด้ว้ยเทา้ซา้ยของ

คณุเอง หรอืโดยอตัโนมตั ิเพือ่ใหม้สีมาธติอ่การท�างานไดม้ากขึน้
• คนับงัคบัวงจรเสรมิ: ส�าหรับระบบไฮดรอลกิเชน่บุง้กีเ๋ทสงูนัน้ คณุอาจสัง่ควบคมุวงจรเสรมิที่

เป็นฟังกช์นัทางเลอืก โดยควบคมุจากคนัโยกทีอ่ยูถ่ดัจากจอยสติ๊ก เพือ่ใหค้ณุใชง้านงา่ยขึน้

บงัคบัเลีย้วดว้ยจอยสติก๊
การท�างานซ�า้ๆ แตล่ะรอบทีย่าวนานทัง้วนัจะรวดเร็วขึน้ดว้ยจอยสติ๊กบงัคบัเลีย้ว (ตวัเลอืก) เพราะต�าแหน่งทีค่ณุ
น่ังนัน้ท�าไดด้กีวา่ พวงมาลยักย็งัคงมอียูเ่พือ่การขบับงัคบัทีด่กีวา่ คณุจะชืน่ชอบเมือ่ก�าลงัเคลือ่นทีไ่ปบนพืน้ที่
ขรขุระ บนทางลาดชนัลง และในกรณีฉุกเฉนิ

การควบคมุคนัโยกหรอืจอยสติก๊ของรถตกั
ขึน้อยูก่บัความเคยชนิของคณุ คณุอาจตอ้งการควบคมุคนัโยก 2 ตวัทีเ่ป็นแบบตวัเลอืก มากกวา่ควบคมุดว้ย 
จอยสติ๊กแบบมาตรฐานกไ็ด ้คนัโยกที ่3 แบบตวัเลอืกมไีวค้วบคมุวงจรเสรมิของอปุกรณป์ระกอบ นอกจากนีย้งั
สามารถดดัแปลงเป็นชดุอปุกรณไ์ดอ้กีดว้ย
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FAST AND EASY 

MAINTENANCE

ครอบวงจรไฟฟ้าแบบชิน้เดยีว
ครอบวงจรไฟฟ้าทีเ่ปิดงา่ย ท�าใหเ้ขา้ถงึจดุบรกิารซอ่มไดอ้ยา่งรวดเร็ว มสีายจัมเปอรเ์ป็น
มาตรฐานส�าหรับพว่งสายสตารท์เครือ่งยนต ์หากแบตเตอรีใ่กลจ้ะหมด

การออกแบบการบ�ารงุรกัษาระดบัพืน้ดนิ
จดุบรกิารซอ่มบ�ารงุและหมอ้น�้าทัง้หมดเขา้ถงึไดอ้ยา่งงา่ยดายจากระดบัพืน้ดนิ คณุสามารถ
ท�าการตรวจสอบระดบัน�้ามนัไฮดรอลกิและน�้ามนัเกยีรด์ว้ยตาเปลา่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทอ่ระบาย
สามทอ่มกีารจัดกลุม่กนัไวท้างดา้นซา้ย ดา้นลา่งของฝาครอบและสวติชข์องแบตเตอรี ่เพือ่
ใหเ้ปลีย่นของเหลวไดง้า่ยและรวดเร็ว

บ�ารงุรกัษานอ้ยลง ท�างานไดม้ากขึน้
ท�างานไดอ้ยา่งเต็มทีด่ว้ยรถตกัลอ้ยางรุน่นีซ้ ึง่มรีอบการบ�ารงุรักษาเปลีย่นน�้ามนัเกยีรแ์ละตวักรอง 
น�้ามนัเพลาและตวักรอง และสารหลอ่เย็นในแตล่ะครัง้ยาวนานถงึ 1500 ชัว่โมง 
หมอ้น�้าตดิตัง้รวมอยูใ่นกลอ่งหลอ่เย็น เขา้ถงึไดง้า่ยโดยไมต่อ้งปีนขึน้บนรถ จงึท�าความสะอาด 
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและปลอดภยั
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F-SERIES 

WHEEL LOADERS

1021F

การท�างาน (รอบระยะทาง 50 เมตร)
ขอ้พจิารณา: ความหนาแน่น: 1.8 ตนั/ม.3 สมัประสทิธิก์ารเตมิวสัดดุนิ: 100%, 
52 รอบ/ชัว่โมง และแตล่ะชัว่โมงมกีารหยดุพัก 5 นาท ี ____230 ม.³/ชม.  
หรอื 410 ตนั/ชม. รอบการตกั 52 รอบ/ชัว่โมง มบีุง้กีม๋าตรฐาน 4.4 ม.3 
หรอื 7.9 ตนั

เครือ่งยนต์
ตามขอ้บงัคบั Tier 2 (ขอ้บงัคบั EU stage II)

เครือ่งยนตเ์ทอรโ์บของ FPT คอื F2CFA614C-E019 พรอ้มดว้ย:
- การเผาไหมอ้ากาศบรสิทุธิ ์100% 
- ระบบระบายความรอ้นอากาศสูอ่ากาศ
- คอมมอนเรล Tier II (1,600 บาร)์
- มหีวัฉีดหลายหวั คลา้ยกบัระบบมลัตเิจ็ทเทคโนโลยขีองยานยนตเ์พือ่
ใหต้อบสนองโหลดไดด้ทีีส่ดุ ใหแ้รงบดิสงูสดุ และสิน้เปลอืงพลงังาน
และเชือ้เพลงิต�า่ทีส่ดุกวา่ใคร
ลกูสบู 6 ตวั - 8.7 ลติร - คอมมอนเรล
ก�าลงัสงูสดุ (SAE J1995/ISO 14396) _____239 กโิลวตัต/์320 แรงมา้ 
ที ่1800 รอบตอ่นาที
แรงบดิสงูสดุ (SAE J1995) ___ 1479 นวิตนั-เมตรที ่1100 รอบตอ่นาที

ระบบเกยีร ์
ขบัเคลือ่นทกุลอ้พรอ้มเพลาเพลเนตารี่
ฟังกช์นัคกิดาวน์
ตวัแปลงแรงบดิ 4 จังหวะ
เกยีรพ์าวเวอรอ์ตัโนมตั ิ4 จังหวะทีส่วติชเ์ปลีย่นเป็นเกยีรบ์งัคบัดว้ยตนเองได ้
ความเร็วเดนิหนา้  _______________________7-13-19-38 กม./ชม.
ความเร็วถอยหลงั  ________________________ 7-13-27 กม./ชม.
เหยยีบคลทัชเ์ปลีย่นเกยีรแ์บบปรับได ้

เพลาและเฟืองทา้ย
เพือ่แรงฉุดลากทีย่อดเยีย่ม รอบการบ�ารงุรักษาทีย่าวนานขึน้ 50% และ 
ยางสกึนอ้ยลง 30%:
เพลาใชง้านหนักระบายความรอ้น ZF มเีฟืองทา้ยล็อกอตัโนมตัทิีด่า้นหนา้ 100%
ลอ้หนา้  ____________________________ ZF ชนดิ MT-L3115-II
ลอ้หลงั  ____________________________ ZF ชนดิ MT-L3105-II 
ส�าหรับงานฉุดลากมาตรฐาน:
เพลา ZF ระบายความรอ้นแบบมาตรฐาน มเีฟืองทา้ยเปิดสองตวั
ลอ้หนา้  ____________________________ ZF ชนดิ MT-L3105-II
ลอ้หลงั  ____________________________ ZF ชนดิ MT-L3105-II 
ระยะแกวง่รวมของเพลาหลงั  ___________________________26°

ยาง
ยาง  _________________________________________26.5R25

เบรก
เบรกเทา้  ___ ไมต่อ้งบ�ารงุรักษา ระบบดสิกเ์บรกแบบเปียก 4 ลอ้ปรับดว้ยตวัเอง
พืน้ที ่ __ 0.74 m2/hub (เพลาใชง้านหนัก) หรอื 0.54 m2/hub (เพลามาตรฐาน)
เบรกมอื _______________ เปิดใชง้านจากกลุม่ควบคมุในหอ้งโดยสาร
พืน้ที ่__________________________________________ 82 cm2

ไฮดรอลกิ
วาลว์  _________Rexroth แบบศนูยปิ์ด ระบบไฮดรอลกิตรวจจับโหลด

วาลว์หลกัม ี3 ตอน
พวงมาลยั  ___ พวงมาลยัออบติรอล บงัคบัดว้ยไฮดรอลกิผา่นวาลว์หลกั
ชนดิของป๊ัม  ________________________ป๊ัมกงัหนัปรมิาตรผันแปร  

(352 ลติร/นาททีี ่2000 รอบตอ่นาท)ี
ฟังกช์นัไฮดรอลกิอตัโนมตัิ
- บุง้กีก๋ลบัมาขดุ
- บมูกลบัมาขบัเคลือ่น
- ยกอตัโนมตั ิ(ใหค้วามสงูทีป่รับได)้
ชนดิของการควบคมุ  _______________ ควบคมุไพล็อตดว้ยจอยสติ๊ก 
ตวัเดยีวหรอืคนับงัคบัสองอนั

ความจุ
ถงัน�้ามนั  ______________________________ ใชง้านได ้459 ลติร
ระบบท�าความเย็น  ________________________________ 57 ลติร
น�้ามนัเครือ่ง  ____________________________________ 26 ลติร
น�้ามนัไฮดรอลกิ _______________ ถงั: 134 ลติร ทัง้ระบบ: 250 ลติร
เพลา (รวมวงจรท�าความเย็น)  ________________________ 68 ลติร
น�้ามนัเกยีร ์ _____________________________________ 45 ลติร

หอ้งโดยสารและแผงควบคมุ
เพือ่ความปลอดภยัของคณุ หอ้งโดยสารสอดคลอ้งกบั:
การป้องกนัวตัถตุก (FOPS)  _____________________ISO EN3449
การป้องกนัพลกิคว�า่ (ROPS)  ___________________ISO EN13510

เสยีงและการส ัน่สะเทอืน
ระดบัแรงดนัเสยีงทีต่�าแหน่งของคนขบั  _________Lpa = 79 เดซเิบล 

(A) ตามมาตรฐาน ISO6396:2008
ระดบัก�าลงัเสยีงทีรั่บประกนั  _______________ Lwa = 108 เดซเิบล 

(A) ตามมตยิโุรปที ่2000/14/EC
สญัญาณเตอืนเกยีรถ์อยหลงัแบบสลบัได ้
การสัน่สะเทอืน  ___________________ ทีน่ั่งเบาะลม MSG 95A/732

ทีน่ั่งของคนขบัตรงตามขอ้ก�าหนดของ ISO 7096:2000 ทีแ่สดงคา่ 
สัน่สะเทอืนในแนวตัง้ภายใตส้ภาพการท�างานทัว่ไปทีย่ากล�าบาก

ผลกค็อื การสัน่สะเทอืนทีส่ง่จากเครือ่งจักรมายงัตวัคนขบัมคีา่ไมเ่กนิ 
0.5 m/s²

ระบบไฟฟ้า
แบตเตอรี ่24 โวลต ์2 x 12 โวลต์
เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากระแสสลบั  ____________________65 แอมแปร์
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SPECIFICATIONS

GENERAL DIMENSIONS

C

B

E

A

D

32°

L
3.55 ม.

0.44 ม.

3.57 ม.

R

40°

2.99 ม.
2.25 ม.

6.
37

 ม
.

1021F
บุง้กี ๋4.4 ม.3

บุง้กีแ๋บบกน้เรยีบ บุง้กี ๋4.2 ม.3

บุง้กีพ๋รอ้มสกรทู ี:่ edge teeth edge teeth

ปรมิาตรบุง้กี ๋(โกยเต็ม) ลบ.ม. 4.40 4.23 4.20 4.06
น�า้หนกับรรทกุบุง้กี ๋(SAE) ตนั 7.9 8.0 7.9 8.0
ความหนาแนน่สงูสดุของวสัด ุ(SAE) ตนั/ ลบ.ม. 1.8 1.9 1.9 2.0
ความกวา้งภายนอกของบุง้กี๋ ม. 2.98 2.98 3.20 3.20
น�า้หนกับุง้กี๋ กก. 2480 2321 2286 2268
โหลดเท - ตรง (SAE) กก. 18857 19219 19046 19193
โหลดเท - ปรบัที ่40° (SAE) กก. 15682 16018 15876 16002
แรงฉกี กก. 19092 20963 20456 21922
ขดีความสามารถในการยกจากพืน้ดนิ กก. 23000 23479 23413 23659

A ความสงูเทดนิที ่45° ทีค่วามสงูเต็มที่ ม. 3.02 2.92 3.08 2.96
B ความสงูของสลกับานพบั ม. 4.24 4.24 4.24 4.24
C ความสงูโดยรวม ม. 5.94 5.94 5.80 5.80
D ระยะยืน่แขนของบุง้กีท๋ ีค่วามสงูเต็มที่ ม. 1.33 1.45 1.27 1.4
E ความลกึทีข่ดุ ซม. 13 13 13 13
L ความยาวโดยรวมเมือ่บุง้ก ีอ๋ยูบ่นพืน้ดนิ ม. 8.98 9.13 8.89 9.07

ความยาวโดยรวมเมือ่ไมม่บีุง้ก ี๋ ม. 6.91 6.91 6.91 6.91
R รศัมเีลีย้วไปมุมดา้นหนา้ของบุง้กี๋ ม. 7.0 7.1 7.1 7.1

มุมยกขึน้ของบุง้กีใ๋นต�าแหนง่ขนยา้ย ° 49° 49° 49° 49°
มุมเทดนิทีค่วามสงูเต็มที่ ° 53° 53° 53° 53°
น�า้หนกัท�างานของเครือ่งจกัร กก. 24593 24434 24399 24381

ความเร็วของรถตกั
เวลายก (โหลดแลว้) 6.2 วนิาที
เวลาเท (โหลดแลว้) 1.3 วนิาที
เวลาหยอ่นลง (วา่งเปลา่, ก�าลงัต�า่) 2.8 วนิาที
เวลาหยอ่นลง (วา่งเปลา่, เลือ่นลง) 2.6 วนิาที
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F-SERIES 

WHEEL LOADERS

1121F

การท�างาน (รอบระยะทาง 50 เมตร)
ขอ้พจิารณา: ความหนาแน่น: 1.8 ตนั/ม.3 สมัประสทิธิก์ารเตมิวสัดดุนิ: 100%, 
52 รอบ/ชัว่โมง และแตล่ะชัว่โมงมกีารหยดุพัก 5 นาท ี ____260 ม.³/ชม.  
หรอื 460 ตนั/ชม. รอบโหลด 52 รอบ/ชัว่โมง มบีุง้กีม๋าตรฐาน 5.0 ม.3  
หรอื 8.8 ตนั

เครือ่งยนต์
ตามขอ้บงัคบั Tier 2 (ขอ้บงัคบั EU stage II)
เครือ่งยนตเ์ทอรโ์บของ FPT คอื F2CFA614B*E019 พรอ้มดว้ย:
- การเผาไหมอ้ากาศบรสิทุธิ ์100% 
- ระบบระบายความรอ้นอากาศสูอ่ากาศ
- คอมมอนเรลรุน่ทีส่อง (1,600 บาร)์
- มหีวัฉีดหลายหวั คลา้ยกบัระบบมลัตเิจ็ทเทคโนโลยขีองยานยนตเ์พือ่
ใหต้อบสนองโหลดไดด้ทีีส่ดุ ใหแ้รงบดิสงูสดุ และสิน้เปลอืงพลงังาน
และเชือ้เพลงิต�า่ทีส่ดุกวา่ใคร
ลกูสบู 6 ตวั - 8.7 ลติร - คอมมอนเรล
ก�าลงัสงูสดุ (SAE J1995/ISO 14396) _____259 กโิลวตัต/์347 แรงมา้ 
ที ่1800 รอบตอ่นาที
แรงบดิสงูสดุ (SAE J1995)  __ 1604 นวิตนั-เมตรที ่1100 รอบตอ่นาที

ระบบเกยีร ์
ขบัเคลือ่นทกุลอ้พรอ้มเพลาเพลเนตารี่
ฟังกช์นัคกิดาวน์
ตวัแปลงแรงบดิ 4 จังหวะ
เกยีรพ์าวเวอรอ์ตัโนมตั ิ4 จังหวะสวติชเ์ปลีย่นเป็นเกยีรบ์งัคบัดว้ยตนเองได ้
ความเร็วเดนิหนา้  _______________________7-12-18-38 กม./ชม.
ความเร็วถอยหลงั  ________________________ 7-13-26 กม./ชม.
เหยยีบคลทัชเ์ปลีย่นเกยีรแ์บบปรับได ้

เพลาและเฟืองทา้ย
เพือ่แรงฉุดลากทีย่อดเยีย่ม รอบการบ�ารงุรักษาทีย่าวนานขึน้ 50% และ 
ยางสกึนอ้ยลง 30%:
เพลาใชง้านหนักระบายความรอ้น ZF มเีฟืองทา้ยล็อกอตัโนมตัดิา้นหนา้ 
100%
ลอ้หนา้  ______________ เพลาใชง้านหนัก + (ZF ชนดิ MT-L3115-II) 
ลอ้หลงั  ______________ เพลาใชง้านหนัก + (ZF ชนดิ MT-L3115-II) 
ส�าหรับงานฉุดลากมาตรฐาน:
เพลา ZF ระบายความรอ้นแบบมาตรฐาน มเีฟืองทา้ยเปิดสองตวั
ลอ้หนา้  ______________ เพลาใชง้านหนัก + (ZF ชนดิ MT-L3115-II) 
ลอ้หลงั  ______________ เพลาใชง้านหนัก + (ZF ชนดิ MT-L3115-II)
ระยะแกวง่รวมของเพลาหลงั  _____________________________26°

ยาง
ยาง  ___________________________________________26.5R25

เบรก
เบรกเทา้  ___ ไมต่อ้งบ�ารงุรักษา ระบบดสิกเ์บรกแบบเปียก 4 ลอ้ปรับดว้ยตวัเอง
พืน้ที ่_______________________________________0.74 ตร.ม/ฮบั
เบรกมอื  ___ ดสิกเ์บรกทีเ่กยีร ์เปิดใชง้านจากกลุม่ควบคมุในหอ้งโดยสาร
พืน้ที ่_________________________________________ 82 ตร.ซม.

ไฮดรอลกิ
วาลว์  _________Rexroth แบบศนูยปิ์ด ระบบไฮดรอลกิตรวจจับโหลด
วาลว์หลกัม ี3 ตอน
พวงมาลยั  ___ พวงมาลยัออบติรอล บงัคบัดว้ยไฮดรอลกิผา่นวาลว์หลกั
ประเภทของป๊ัม __________________ ป๊ัมแบบกงัหนัปรมิาตรแปรผัน 
(380 ลติร/นาททีี ่2000 รอบตอ่นาท)ี
ฟังกช์นัไฮดรอลกิอตัโนมตัิ
- บุง้กีก๋ลบัมาขดุ
- บมูกลบัมาขบัเคลือ่น
- ยกอตัโนมตั ิ(ใหค้วามสงูทีป่รับได)้
ชนดิของการควบคมุ  _______________ ควบคมุไพล็อตดว้ยจอยสติ๊ก 
ตวัเดยีวหรอืคนับงัคบัสองอนั

ความจุ
ถงัน�้ามนั  ______________________________ ใชง้านได ้459 ลติร
ระบบท�าความเย็น  ________________________________ 57 ลติร
น�้ามนัเครือ่ง  ____________________________________ 26 ลติร
น�้ามนัไฮดรอลกิ _______________ ถงั: 134 ลติร ทัง้ระบบ: 250 ลติร
เพลา (รวมวงจรท�าความเย็น)  ________________________ 68 ลติร
น�้ามนัเกยีร ์ _____________________________________ 45 ลติร

หอ้งโดยสารและแผงควบคมุ
เพือ่ความปลอดภยัของคณุ หอ้งโดยสารสอดคลอ้งกบั:
การป้องกนัวตัถตุก (FOPS)  _____________________ISO EN3449
การป้องกนัพลกิคว�า่ (ROPS)  ___________________ISO EN13510

เสยีงและการส ัน่สะเทอืน
ระดบัแรงดนัเสยีงทีต่�าแหน่งของคนขบั  ___________Lpa = 79 เดซเิบล
(A) ตามมาตรฐาน ISO6396:2008
ระดบัก�าลงัเสยีงทีรั่บประกนั  __________________Lpa = 108 เดซเิบล
(A) ตามมตยิโุรปที ่2000/14/EC
สญัญาณเตอืนเกยีรถ์อยหลงัแบบสลบัได ้
การสัน่สะเทอืน  _____________________ทีน่ั่งเบาะลม MSG 95A/732
ทีน่ั่งของคนขบัตรงตามขอ้ก�าหนดของ ISO 7096:2000 ทีแ่สดงคา่สัน่
สะเทอืนในแนวตัง้ภายใตส้ภาพการท�างานทัว่ไปทีย่ากล�าบาก
ผลกค็อื การสัน่สะเทอืนทีส่ง่จากเครือ่งจักรมายงัตวัคนขบัจะมคีา่ไมเ่กนิ 
0.5 m/s²

ระบบไฟฟ้า
แบตเตอรี ่24 โวลต ์2 x 12 โวลต ์
เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากระแสสลบั  ______________________65 แอมแปร์
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ความเร็วของรถตกั
เวลายก (โหลดแลว้) 6.5 วนิาที
เวลาเท (โหลดแลว้) 1.4 วนิาที
เวลาหยอ่นลง (วา่งเปลา่, ก�าลงัต�า่) 2.8 วนิาที
เวลาหยอ่นลง (วา่งเปลา่, เลือ่นลง) 2.6 วนิาที

1121F
บุง้กี ๋5.0 ม3

บุง้กีแ๋บบกน้เรยีบ 
บุง้ก ี ๋4.8 ม.3 บุง้กี ๋4.0 m3

บุง้กีพ๋รอ้มสกรทู ี:่ edge teeth edge teeth edge teeth

ปรมิาตรบุง้กี ๋(วสัดกุอง) ลบ.ม. 5.0 4.8 4.8 4.6 4.0 3.9
น�า้หนกับรรทกุบุง้กี ๋(SAE) ตนั 8.7 8.9 8.9 8.9 9.0 9.0
ความหนาแนน่สงูสดุของวสัด ุ(SAE) ตนั/ ลบ.ม. 1.8 1.9 1.9 1.9 2.2 2.2
ความกวา้งภายนอกของบุง้กี๋ ม. 3.18 3.18 3.20 3.20 3.20 3.20
น�า้หนกับุง้กี๋ กก. 2643 2469 2414 2397 2239 2221
โหลดเท - ตรง (SAE) กก. 20735 21123 20949 21099 21150 21310
โหลดเท - ปรบัที ่40° (SAE) กก. 17495 18857 17713 17843 17923 18062
แรงฉกี กก. 24269 24443 22661 24151 25542 27431
ขดีความสามารถการยกจากพืน้ดนิ กก. 25502 25984 25732 25970 26363 26620

A ความสงูเทดนิที ่45° ทีค่วามสงูเต็มที่ ม. 3.09 3.09 3.20 3.09 3.30 3.18
B ความสงูของสลกับานพบั ม. 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
C ความสงูโดยรวม ม. 6.20 6.20 6.12 6.12 5.96 5.96
D ระยะยืน่ของบุง้กีท๋ ีค่วามสงูเต็มที่ ม. 1.4 1.4 1.27 1.41 1.16 1.30
E ความลกึทีข่ดุ ซม. 12 12 12 12 12 12
L ความยาวโดยรวมเมือ่บุง้ก ีอ๋ยูบ่นพืน้ดนิ ม. 9.83 9.83 9.12 9.30 8.97 9.14

ความยาวโดยรวมเมือ่ไมม่บีุง้ก ี๋ ม. 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70
R รศัมเีลีย้วไปมุมดา้นหนา้ของบุง้กี๋ ม. 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2

มุมยกขึน้ของบุง้กีใ๋นต�าแหนง่ขนยา้ย ° 51° 51° 51° 51° 51° 51°
มุมเทดนิทีค่วามสงูเต็มที่ ° 50° 50° 50° 50° 50° 50°
น�า้หนกัท�างานของเครือ่งจกัร กก. 27253 27079 27024 27007 26849 26831

SPECIFICATIONS

GENERAL DIMENSIONS
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อะไหลแ่ละบรกิาร
เครอืขา่ยทีก่วา้งใหก้ารสนับสนุนลกูคา้ทัว่โลก
ไมว่า่คณุจะท�างานทีใ่ด เราพรอ้มทีจ่ะสนับสนุนการลงทนุของคณุ ใหม้ากกวา่ทีค่ณุคาดไว ้คณุสามารถไวว้างใจ CASE และตวัแทน
จ�าหน่ายของ CASE ในเรือ่งอปุกรณท์ีเ่ป็นทางออกในการท�างานไดอ้ยา่งครบครัน ค�าแนะน�าแบบผูเ้ชีย่วชาญ การเงนิทีค่ลอ่งตวั อะไหล่
ของ CASE และการบรกิารทีร่วดเร็ว เราอยูข่า้งคณุเพือ่ใหป้ระสบการณค์วามเป็นเจา้ของอนัพเิศษสดุ คณุสามารถหาตวัแทนจ�าหน่ายของ 
CASE หรอืเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัอปุกรณ ์CASE หรอืบรกิารลกูคา้ไดท้ี ่www.casece.com

หมายเหต:ุ CASE มชีดุอปุกรณ์มาตรฐานเฉพาะส�าหรับประเทศตา่งๆ 
และมอีปุกรณเ์สรมิมากมาย (OPT) ภาพประกอบนีห้รอืแผน่พับอืน่ๆ 
อาจเกีย่วขอ้งกบัอปุกรณ์มาตรฐานหรอือปุกรณท์างเลอืก โปรดปรกึษา
ตวัแทนจ�าหน่ายของ CASE เพือ่ทราบขอ้มลูใดๆ ในเรือ่งนี ้และการ
ปรับปรงุใดๆ ทีเ่ป็นไปไดข้องสว่นประกอบ CNH Industrial สงวน
สทิธิท์ีจ่ะปรับเปลีย่นขอ้มลูจ�าเพาะของเครือ่งจักรโดยไมม่ภีาระหนา้ที่
ใดๆ เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว


