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พรอ้มกา้วเป็นทีห่นึง่:
•	 เทคโนโลยเีครือ่งยนตท์ีก่า้วหนา้
•	 ระบบสง่ก�าลงัประสทิธภิาพล�า้หนา้
•	 เฟืองทา้ยและเพลาคณุภาพสงู
•	 ระบบหลอ่เย็นทีอ่อกแบบมาใหต้อ้งการการบ�ารงุรักษาต�า่
•	 เหมาะกบัการใชง้านตามหลกัสรรีศาสตร์

FAST, PRODUCTIVE, 
FUEL EFFICIENT 
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ADVANCED ENGINE TECHNOLOGY  
EFFICIENT TRANSMISSION

เครือ่งยนตร์ุน่ใหม่
เครือ่งยนต	์FPT	เทอรโ์บชารจ์พรอ้มอนิเตอรค์ลูเลอร	์
แบบใชอ้ากาศ	(Air-to-Air	intercooler)	ใชเ้ทคโนโลย	ี
หวัฉีดแบบ	3	ขัน้ตอน	เพือ่ใหเ้ครือ่งยนตส์ามารถ
ตอบสนองการใชง้านไดเ้ต็มทีแ่ละประหยดัเชือ้เพลงิ	
พรอ้มลดเสยีงรบกวนและแรงสัน่สะเทอืนของเครือ่งยนต์

อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิต�า่ลง 10%
อณุหภมูกิารเผาไหมท้ีส่งูสง่ผลใหเ้ครือ่งยนตม์ปีระสทิธภิาพสงูสดุ	เครือ่งยนตค์อมมอนเรล	รุน่ที	่2	มัน่ใจ	
ไดว้า่สามารถควบคมุเครือ่งยนตไ์ดด้ขี ึน้ในทกุรอบการท�างาน	เทคโนโลยกีารฉีดเชือ้เพลงิแบบหลายครัง้	
ท�าใหค้วบคมุการเผาไหมไ้ดด้ทีีส่ดุ	

แรงบดิทีเ่ย ีย่มยอด
เครือ่งยนตค์อมมอนเรลรุน่ที	่2	ม่ันใจไดว้า่สามารถควบคมุเครือ่งยนตไ์ดด้ขี ึน้ในทกุรอบการท�างาน	
และการดดูอากาศบรสิทุธิ	์100%	เพิม่สมรรถนะเครือ่งยนตใ์หด้ยี ิง่ขึน้	เทคโนโลยกีารฉีดเชือ้เพลงิ
แบบหลายครัง้ท�าใหค้วบคมุการเผาไหมไ้ดด้ทีีส่ดุ	และการฉีดดว้ยความแรงกวา่	1600	บาร	์ท�าให ้
รถรุน่นีม้ปีระสทิธภิาพแรงบดิดทีีส่ดุในรุน่เดยีวกนั	

ลดคา่บ�ารงุรกัษา
หอ้งเผาไหมแ้ละระบบฉีดแรงดนัสงูมกีารปรับเพือ่ลดการเจอืจางน�้ามนัเครือ่งยนตด์ดูเพยีงอากาศ
บรสิทุธิ	์ดงันัน้น�้ามนัจงึไมเ่กดิการปนเป้ือนน�้ามนั	และยงัใชเ้ชือ้เพลงิไดห้ลายแบบอกีดว้ย	เนือ่งจาก	
ไมม่กีารไหลเวยีนกา๊ซไอเสยี
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เพลาใหมส่�าหรบังานหนกั
เพลาใหมส่�าหรับงานหนักจะเหนยีวกวา่	ใหญก่วา่	และงา่ยตอ่การบรกิารซอ่มบ�ารงุเนือ่งจากการ
ออกแบบโครงสรา้งใหม้	ี3	ชิน้	ดสิกเ์บรกแบบเปียกหลายแผน่ผลติจากทองแดงป้องกนัตะกรัน	
ตดิตัง้อยูใ่นดมุลอ้แตล่ะลอ้

เฟืองทา้ยดา้นหนา้พรอ้มระบบล็อกอตัโนมตั ิ100%
ดว้ยระบบล็อกอตัโนมตั	ิ(Auto-lock)	100%	แรงบดิทัง้หมด	100%	จงึถกูสง่มาทีล่อ้เพือ่ใหเ้กดิ
แรงยดึเกาะลอ้จะไมม่กีารลืน่ไถลและไมเ่กดิแรงเสยีดทานในเฟืองทา้ย
ระบบล็อกอตัโนมตัจิะท�างานเมือ่ลอ้หนา้เริม่ไถล	หรอืใชง้านเองไดง้า่ยดว้ยเทา้ซา้ย

HIGH PRODUCTIVITY 
DIFFERENTIAL AND AXLES

เมือ่ยาง	L5	ทีจ่�าเป็นส�าหรับการท�างานในสภาพแวดลอ้มกดักรอ่นมาก	เราขอแนะน�าใหใ้ชเ้พลา
ส�าหรับงานหนัก	และสามารถใชย้างตนัได ้

ท�างานไดม้ากขึน้
แรงบดิทัง้หมด	100%	จะถกูสง่ไปยงัลอ้เพือ่ใหเ้กดิแรงผลกัสงูสดุ

การลงทนุทีใ่หผ้ลตอบแทนยิง่กวา่
การสกึหรอของยางลดลงถงึ	20-30%	เพราะลอ้ไมม่กีารลืน่ไถล	อตัราการสิน้เปลอืงพลงังานต�า่ลง	
เนือ่งจากเฟืองทา้ยไมเ่กดิการเสยีดทาน	และตอ้งการการบ�ารงุรักษานอ้ยลง	เนือ่งจากชิน้สว่นเคลือ่นที	่
นอ้ยลงและเฟืองทา้ยแบบเปิด	ผลลพัธก์ค็อืราคาขายตอ่สงูขึน้

เชือ่ใจไดเ้สมอ
เพลารองรับงานหนักและเฟืองทา้ยแบบเปิดท�าใหค้ณุมัน่ใจไดอ้ยา่งเต็มที่
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LOW MAINTENANCE 
COOLING DESIGN

ระบบหลอ่เย็นรปูลกูบาศก์
การออกแบบทีไ่มเ่หมอืนใคร	 ดว้ยหมอ้น�้า	 5	 ตวัยดึตดิกนั	
เป็นรปูลกูบาศกแ์ทนทีจ่ะวางซอ้นกนั	ท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่หมอ้น�า้	
แตล่ะตวัจะไดรั้บอากาศบรสิทุธิ	์และอากาศสะอาดสามารถ	
เขา้มาไดท้ัง้จากทางดา้นขา้งและดา้นบน	 อณุหภมูสิารหลอ่เย็น	
จงึคงทีอ่ยูเ่สมอ	ระบบหลอ่เย็นประสทิธภิาพสงู	ชว่ยยดือาย	ุ
น�้ายาหลอ่เย็นไดถ้งึ	1500	ชัว่โมง
พัดลมหมนุกลบัแบบมาตรฐานสามารถสัง่งานไดจ้ากหอ้งคนขบั	
และมปีระสทิธภิาพมากเนือ่งจากระบบหลอ่เย็นรปูลกูบาศก์
เครือ่งยนตถ์กูตดิตัง้ไวท้างดา้นหลงัของรถ	เมือ่รวมกบัความเร็ว	
พัดลมทีต่�า่ลง	(เพยีง	1200	รอบตอ่นาท)ี	จงึท�าใหเ้กดิเสยีง	
รบกวนและระดบัแรงสัน่สะเทอืนในหอ้งโดยสารนอ้ยลง

ออกแบบมาเพือ่สภาพแวดลอ้มทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ นผง
ระบบหลอ่เย็นตดิตัง้อยูด่า้นหลงัหอ้งโดยสาร	อยูห่า่งจากดา้นหลงัของรถและหา่งจากพืน้	
จงึอยูห่า่งจากฝุ่ นผงเชน่กนั		

กระจายน�า้หนกัไดด้ขี ึน้ดว้ยเครือ่งยนตด์า้นหลงั
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บ�ารงุรกัษานอ้ยลง
หมอ้น�้าท�าความสะอาดไดง้า่ยดว้ยพัดลมหมนุกลบัทีส่ามารถสัง่การไดจ้ากหอ้งคนขบั	 การออกแบบ	
ระบบหลอ่เย็นรูปลกูบาศกท์�าใหส้ามารถท�าความสะอาดหมอ้น�้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้และ	
สามารถท�าความสะอาดหมอ้น�า้แตล่ะตวัเพิม่เตมิไดง้า่ยๆ	ดว้ยตนเองดว้ยชอ่งท�าความสะอาดทีแ่ยกกนั	
การออกแบบทรงลกูบาศกท์ีม่ปีระสทิธภิาพนีท้�าใหน้�้ายาหลอ่เย็นมอีายกุารใชง้านยาวนานขึน้ซึง่จะ
ใชไ้ดน้านขึน้	500	ชัว่โมง	ดงันัน้รอบการเปลีย่นน�้ายาจงึกลายเป็น	1500	ชัว่โมง

ความนา่เชือ่ถอืทีเ่พ ิม่มากขึน้
อณุหภมูนิ�า้ยาคงทีท่�าใหส้ามารถท�างานหลอ่เย็นไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพและปกป้องเพลา	จงึเชือ่มัน่	
ในสมรรถนะไดม้ากยิง่ขึน้	บ�ารงุรักษาไดง้า่ยและมรีอบการตรวจสภาพยาวนานขึน้
การกระจายน�้าหนักทีด่ขี ึน้แสดงวา่สามารถลดน�้าหนักถว่งหรอืน�้าหนักทีไ่มม่ปีระโยชนล์งได	้ ซึง่จะ
ชว่ยลดแรงกดบนเพลาและเบรก

บุง้กีบ๋รรทกุน�า้หนกัไดเ้ต็มที่
ไมต่อ้งแปลกใจทีเ่ห็นวา่รถตกัลอ้ยางของเรามนี�า้หนักบรรทกุบุง้กีเ๋ทา่กบัรุน่รถของคูแ่ขง่ทีค่นัใหญก่วา่	
เนือ่งจากการวางเครือ่งยนตไ์วด้า้นหลงัจงึท�าใหส้ามารถลดน�า้หนักทีไ่มม่ปีระโยชนบ์นรถไดอ้ยา่งมาก
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PREMIUM 
ERGONOMICS

มมุมองรอบดา้นทีโ่ดดเดน่
คณุจะรูส้กึมัน่ใจมากยิง่ขึน้และท�างานไดร้วดเร็วยิง่ขึน้	เมือ่สามารถมองรอบดา้นไดช้ดัเจนเนือ่งจาก
รปูทรงโคง้ต�า่ของฝาครอบเครือ่งยนตด์า้นหลงั	และพืน้ผวิเคลอืบเงาขนาดใหญ	่
ชอ่งลม	17	ชอ่งชว่ยใหค้ณุรูส้กึสบายและป้องกนัการเกดิไอน�้าทีก่ระจก

หอ้งโดยสารทีไ่ดร้บัการ
ปกป้องอยา่งดี
หอ้งโดยสารของเราถกูเสรมิใหแ้ข็งแรงขึน้จงึ
รับรองไดว้า่จะสามารถปกป้องผูใ้ชง้านจากการ
พลกิคว�า่	(ROPS)	และปกป้องวตัถตุกใส	่(FOPS)

แรงส ัน่สะเทอืนตอ่คนขบัต�า่ลง
เสยีงรบกวนและแรงสัน่สะเทอืนจากเครือ่งยนต์
ลดลงดว้ยการฉีดเชือ้เพลงิ	3	ขัน้ตอน	ไดแ้ก	่
การฉีดลว่งหนา้	การฉีดหลกั	และการฉีดภายหลงั	
และเพือ่เพิม่ความสะดวกสบายใหแ้กผู่ใ้ชง้าน
มากยิง่ขึน้	เครือ่งยนตท์ีอ่ยูด่า้นหลงัจงึถกูตดิตัง้
ไวใ้หห้า่งจากหอ้งโดยสาร	และตดิตัง้ระบบลดแรง	
สัน่สะเทอืนดว้ยลมไวท้ีเ่บาะ	สว่นเบาะน่ังทีม่รีะบบ	
ท�าความรอ้นเป็นอปุกรณเ์สรมิ
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PREMIUM 
ERGONOMICS

ฟงักช์นัไฮดรอลกิเพิม่ความสบายยิง่ข ึน้
เพือ่ใหม้สีมาธกิบังานมากขึน้และชว่ยลดระดบัความเครยีด	สามารถเปิดใชง้านฟังกช์นัดงัตอ่ไปนีไ้ดจ้ากแผงควบคมุ	
ทีอ่ยูใ่ตม้อืขวา:
•	 	เปลีย่นเกยีรอ์ตัโนมตั ิ(Auto-shift):	เพือ่ใหเ้ครือ่งยนตท์�างานดว้ยเกยีรท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุตามระดบัความเร็ว		

การคกิดาวน	์และแรงหน่วงเครือ่งยนต์
•	 	ปุ่ มถอยหลงับนกา้นควบคมุ:	สามารถสัง่การใหเ้ดนิหนา้	เกยีรว์า่ง	หรอืถอยหลงั
•	 	กลบัสูต่�าแหนง่ขดุ (Return to dig):	ดงึบุง้กีก๋ลบัมาในต�าแหน่งพรอ้มขดุอกีครัง้
•	 	กลบัสูต่�าแหนง่ขบัเคลือ่น (Return to travel):	ลดบมูลงมาในต�าแหน่งขบัเคลือ่นทีส่ามารถปรับได ้
•	 	ยกอตัโนมตั ิ(Auto-lift):	ยกบมูขึน้จนสดุตามความสงูทีค่ณุตัง้คา่ไว ้
•	 	การควบคมุการกระฉอกของบุง้กีข้ณะขบัขีแ่บบอตัโนมตั ิ(Auto-Ride Control):	ลดการกระดอนของ	

อารม์รถตกัระหวา่งทีข่บัเคลือ่นเพือ่ใหว้สัดตุกจากบุง้กีน๋อ้ยทีส่ดุ	ฟังกช์นันีจ้ะท�างานทีค่วามเร็วตัง้แต	่8	กม./ชม.	ขึน้ไป
•	 	ล็อกเฟืองทา้ยอตัโนมตั ิ(Auto-diff lock):	สามารถใชง้านตวัล็อกเฟืองทา้ย	100%	ไดด้ว้ยเทา้ซา้ยหรอื

เปิดใชง้านแบบอตัโนมตัเิพือ่ใหม้สีมาธกิบัการท�างานมากขึน้
•	 	คนับงัคบัวงจรชว่ย:	สามารถสัง่ซือ้ซือ้วงจรชว่ยส�าหรับอปุกรณเ์สรมิไฮดรอลกิ	เชน่	บุง้กีข๋อบสงู	เพือ่เพิม่

ความสะดวกในการใชง้านได	้โดยวงจรนีจ้ะควบคมุดว้ยคนับงัคบัทีอ่ยูถ่ดัจากกา้นควบคมุ



บงัคบัเลีย้วดว้ยจอยสติก๊
วนัท�างานแสนยาวนานและซ�า้ไปซ�า้มาจะผา่นไปเร็วขึน้เมือ่คณุสามารถน่ังควบคมุเครือ่งจักรไดโ้ดยใชเ้พยีงกา้นควบคมุ	
(อปุกรณเ์สรมิ)
สว่นพวงมาลยัมไีวเ้พือ่การควบคมุทีด่ขี ึน้	ซึง่พวงมาลยัจะมปีระโยชนม์าก	หากใชง้านอปุกรณน์ีร้ะหวา่งขนยา้ยบน
พืน้ผวิทีข่รขุระ	บนทางลาดลง	หรอืในกรณีฉุกเฉนิ

ตวัควบคมุท ัง้หมดอยูท่ ีป่ลายนิว้ของคนัโยกหรอืจอยสติก๊
สามารถเลอืกคนับงัคบัคูท่ีเ่ป็นอปุกรณเ์สรมิหรอืกา้นบงัคบัมาตรฐานไดต้ามความถนัด	คนับงัคบั
เสรมิอนัที	่3	จะเป็นตวัควบคมุอปุกรณป์ระกอบ	เชน่	วงจรชว่ย
สามารถตดิตัง้เพิม่เขา้ไปเป็นเครือ่งมอืเสรมิไดเ้ชน่กนั
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FAST AND EASY 
MAINTENANCE

การจัดวางสว่นประกอบภายใตฝ้าครอบมคีวามเหมาะสมและเป็นผลใหบ้�ารงุรักษาไดง้า่ย

ออกแบบมาใหส้ามารถบ�ารงุรกัษาไดจ้ากพืน้
ไมต่อ้งแปลกใจหากไมพ่บราวจับนริภยัรอบฝาครอบเครือ่งยนต	์หรอืบนัไดดา้นหลงั	เพราะจะสามารถ	
ตรวจสภาพตามจดุตา่งๆ	ไดอ้ยา่งงา่ยดายจากบนพืน้	ตรวจระดบัไฮดรอลกิและน�า้มนัเกยีรด์ว้ยสายตา	
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว	ชอ่งระบายทัง้	3	จดุถกูน�ามารวมไวด้ว้ยกนัทางดา้นซา้ย	ใตฝ้าครอบเครือ่งยนตแ์ละ	
สวติชแ์บตเตอรี	่เพือ่ใหเ้ปลีย่นของเหลวไดอ้ยา่งรวดเร็วและงา่ยดาย

ฝาครอบเครือ่งยนตไ์ฟฟ้าแบบชิน้เดยีว
การวางต�าแหน่งเครือ่งยนตไ์วด้า้นหลงัและฝาครอบเครือ่งยนตไ์ฟฟ้าทีเ่ปิดไดอ้ยา่งงา่ยดายท�าใหส้ามารถตรวจสภาพ
เครือ่งไดอ้ยา่งรวดเร็ว	สายไฟพว่งเป็นอปุกรณม์าตรฐานทีม่าพรอ้มกบัรถเพือ่ใหส้ามารถพว่งสตารท์เครือ่งยนตไ์ด ้
หากแบตเตอรีเ่หลอืนอ้ย
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สวติชเ์ปิดฝาครอบและสวติชเ์ปิด/ปิดแบตเตอรี	่ในกรณี
ของแบตเตอรีห่มด	สามารถเปิดฝาครอบเครือ่งไดจ้าก
ภายนอก	เพือ่ใชส้ายไฟจ๊ัมป์สตารท์จากระยะไกล

บ�ารงุรกัษานอ้ยลง ท�างานได้
มากขึน้
ท�างานไดอ้ยา่งเต็มทีด่ว้ยรถตกัลอ้ยางรุน่นีซ้ ึง่มรีอบ
การบ�ารงุรักษาเปลีย่นน�้ามนัเกยีรแ์ละตวักรอง	น�้ามนั
เพลาและตวักรอง	และสารหลอ่เย็นในแตล่ะครัง้ยาวนาน	
ถงึ	1500	ชัว่โมง
การวางต�าแหน่งระบบหลอ่เย็นไวด้า้นหลงัหอ้งคนขบั
ท�าใหต้อ้งท�าความสะอาดระบบนอ้ยลง	และการออกแบบ	
ระบบหลอ่เย็นเป็นรปูลกูบาศกท์�าใหส้ามารถท�าความ
สะอาดไดง้า่ยดว้ยพัดลมหมนุกลบัหรอืดว้ยตนเอง
ทัง้ป๊ัมและการกระจายก�าลงัเครือ่งยนตจ์ะใชส้ายพาน
เพยีงเสน้เดยีวเพือ่ใหบ้�ารงุรักษาไดร้วดเร็วยิง่ขึน้

ทอ่ระบายทีถ่กูจัดกลุม่

ความปลอดภยัทีม่ากกวา่
สามารถเขา้ตรวจสภาพในต�าแหน่งส�าคญัทกุจดุ	
ไดโ้ดยไมต่อ้งปีนขึน้บนรถ	จงึบ�ารงุรักษาไดท้กุวนั	
อยา่งปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ
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F-SERIES 
WHEEL LOADERS

921F

การท�างาน	(รอบระยะหา่ง	50	เมตร)
พจิารณาความหนาแน่นที:่	1.8	ตนั/ลบ.ม.	และฟิลแฟกเตอร	์(Fill	factor):	
100%,	52	รอบ/ชม.	รวมเวลาพัก	5	นาท	ี__________ 210	ลบ.ม./ชม.		
หรอื	375	ตนั/ชม.	
รอบบรรทกุ	52	รอบ/ชม.	ดว้ยบุง้กีม๋าตรฐาน	4.0	ลบ.ม.หรอื	7.2	ตนั

เครือ่งยนต ์TIER 2
ตามขอ้บงัคบั	Tier	2	(ขอ้บงัคบั	EU	stage	II)
เครือ่งยนต	์FPT	เทอรโ์บชารจ์	F4HFA613D	พรอ้ม:
-	ระบบหอ้งเผาไหมอ้ากาศบรสิทุธิ	์100%	
-	อนิเตอรค์ลูเลอรแ์บบใชอ้ากาศ	(Air-to-Air	intercooler)
-		เทคโนโลยกีารฉีดเชือ้เพลงิแบบหลายครัง้ทีค่ลา้ยกบัเทคโนโลยมีลัตเิจ็ท	
ในรถยนตเ์พือ่ใหร้ถของเรามกีารตอบสนองตอ่น�้าหนักบรรทกุดทีีส่ดุ	
แรงบดิและก�าลงัสงูสดุโดยใชเ้ชือ้เพลงินอ้ยทีส่ดุเมือ่เทยีบในรุน่เดยีวกนั

6	สบู	-	6.7	ลติร
ก�าลงัสงูสดุ	SAE	J1995	___ 190	กโิลวตัต/์255	แรงมา้ที	่1800	รอบตอ่นาที
แรงบดิสงูสดุ	SAE	J1349	_____ 1300	นวิตนัเมตรที	่1300	รอบตอ่นาที

ระบบสง่ก�าลงั
ขบัเคลือ่นทกุลอ้พรอ้มเพลาเพลเนตารี่
ฟังกช์นัคกิดาวน์
ทอรค์คอนเวอรเ์ตอร	์4	สปีด					
เกยีรอ์ตัโนมตัพิาวเวอรช์ฟิต	์(Powershift)	4	สปีด	สลบัเป็นเกยีร์
ธรรมดาได ้
ZF	สลบัเป็นเกยีรธ์รรมดาได ้
ความเร็วเดนิหนา้	_______________________7-12-23-36	กม./ชม.
ความเร็วถอยหลงั	_________________________ 7-13-24	กม./ชม.
ปลอ่ยคลตัชเ์กยีรแ์บบปรับได ้

เพลาและเฟืองทา้ย
เพลา	ZF	เพือ่งานหนักทัง้ดา้นหนา้และดา้นหลงัพรอ้มเฟืองดา้นหนา้มรีะบบ	
ล็อกอตัโนมตั	ิ100%	(แรงบดิทัง้หมดทีม่	ี100%	จะถกูสง่ไปยงัลอ้หนา้)
การแกวง่เพลาหลงัสงูสดุ	 ______________________________24°

ยาง
ยางรถยนต_์___________________________________ 23.	5R25

เบรก
เบรกขบัเคลือ่น	___________________________ ไมต่อ้งบ�ารงุรักษา		

ระบบดสิกเ์บรกแบบเปียก	4	ลอ้	ปรับดว้ยตวัเอง
พืน้ที	่__________________________________ 0.47	ตร.ม./ดมุลอ้
เบรกมอื	_________________________________ดสิกเ์บรกบนเกยีร	์	

ท�างานโดยควบคมุจากหอ้งโดยสาร
พืน้ที	่_______________________________________ 82	ตร.ซม.

ระบบไฮดรอลกิ
วาลว์	______________ Rexroth	Closed-center,	ตรวจจับน�้าหนักดว้ย	
ระบบไฮดรอลกิ
วาลว์หลกั	3	ตอน
พวงมาลยั	____________Orbitrol	บงัคบัดว้ยไฮดรอลกิผา่นวาลว์หลกั
ประเภทป๊ัม	 ____________ ป๊ัมแบบแถวเรยีงชนดิปรมิาตรเปลีย่นแปลง	
(282	ลติร/นาท	ีที	่2000	รอบตอ่นาท)ี
ฟังกช์นัไฮดรอลกิอตัโนมตัิ
-	บุง้กีก๋ลบัสูต่�าแหน่งขดุ
-	บมูรถตกักลบัสูต่�าแหน่งขบัเคลือ่น
-	ยกอตัโนมตั	ิ(Auto-lift)	(ปรับความสงูได)้
ประเภทการควบคมุ	____แบบน�ารอ่ง	(pilot	control)	โดยใชก้า้นควบคมุ	
อนัเดยีวหรอืคนับงัคบั	2	อนั

ความจุ
ถงัเชือ้เพลงิ	_______________________________ ใชไ้ด	้288	ลติร
ระบบหลอ่เย็น	 ___________________________________ 30	ลติร
น�้ามนัเครือ่ง	____________________________________ 	15	ลติร
น�้ามนัไฮดรอลกิ	_______________ ถงั:	110	ลติร	ทัง้ระบบ:	200	ลติร
น�้ามนัเกยีร	์_____________________________________ 	34	ลติร

หอ้งผูโ้ดยสารและระบบควบคมุ
เพือ่ความปลอดภยัของคณุ	หอ้งผูโ้ดยสารไดม้าตรฐานตาม:
	การป้องกนัวตัถตุกใส	่(FOPS)	___________________ISO	EN3449
	การป้องกนัการพลกิคว�า่	(ROPS)		________________ISO	EN13510

เสยีงรบกวนและการส ัน่สะเทอืน
เสยีงรบกวนขณะขบัขี	่82	เดซเิบล	(เอ)	ตาม	SAE	J88	ที	่15	เมตร
เสยีงรบกวนภายใน	___________ 72	LpA	ตาม	ISO6595/6396/3744
เสยีงรบกวนภายนอก	 __71	เดซเิบล	(เอ)	ทีร่ะยะ	15	เมตร	ตาม	SAE	J88	SEP80

103	LwA	ตาม	ISO6395/6396/3744
สญัญาณเตอืนเกยีรถ์อยสลบัได ้
การสัน่สะเทอืน	 ______________________ เบาะลม	MSG	95A/732

เฉลีย่	1.4	ม./วนิาท2ี	ตาม	ISO/TR	25398:2006

ระบบไฟฟ้า
24	โวลต	์แบตเตอรี	่2	x	12	โวลต	์
ตวัก�าเนดิไฟฟ้าสลบั	____________________________65	แอมแปร์



15

R

Z-BAR

921F 3.6 ลบ.ม.

บุง้ก ีต๋ดิสลกัตรง: ฟนัแบบใบมดี ฟนั

ปรมิาตรบุง้กี ๋(พนู) ลบ.ม. 3.63 3.51

น�า้หนกับรรทกุบุง้กี๋ กก. 7123 7233

ความหนาแนน่วสัดสุงูสดุ ตนั/ลบ.ม. 2.0 2.1

ความกวา้งดา้นนอกบุง้กี๋ ม. 3.03 3.03

น�า้หนกับุง้กี๋ กก. 1783 1715

น�า้หนกัทีย่กได ้- ตรง กก. 16579 16820

น�า้หนกัทีย่กได ้- เชือ่มตอ่ที ่40° กก. 14245 14465

แรงผลกั กก. 17034 18203

น�า้หนกัยกขึน้จากพืน้ กก. 21148 21739

A - ความสงูการเท 45° สงูสดุ ม. 2.9 2.81
B - ความสงูสลกับานพบั ม. 4.12 4.12
C - ความสงูท ัง้หมด ม. 5.58 5.58
D - ระยะทีบุ่ง้ก ีเ๋อ ือ้มถงึสงูสดุ ม. 1.19 1.30
E - ความลกึในการขดุ ซม. 8 8
L - ความยาวท ัง้หมดเมือ่วางบุง้กีบ๋นพืน้ ม. 7.98 8.12

ความยาวท ัง้หมดโดยไมม่บีุง้ก ี๋ ม. 6.78 6.78

R - รศัมกีารหมนุไปทีมุ่มดา้นหนา้ของบุง้กี๋ ม. 13.34 13.42

การเก็บบุง้กีใ๋นต�าแหนง่บรรทกุ ° 44 44

มุมเทสงูสดุ ° 47 51

น�า้หนกัใชง้านเครือ่งจกัร กก. 19857 19789

หมายเหต:ุ	ขอ้มลูจ�าเพาะของบุง้กีอ๋าจมคีวามแตกตา่งเล็กนอ้ยตามแหลง่ขอ้มลูของโรงงาน	เรามบีุง้กีใ๋หเ้ลอืกเพิม่เตมิ	โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายในพืน้ที่

ความเร็วของรถตกั

เวลายก (บรรทกุเต็ม) 6.2 วนิาที
เวลาเท (บรรทกุเต็ม) 1.4 วนิาที
เวลาลดระดบั (วา่ง ควบคมุใหล้ง) 3.8 วนิาที
เวลาลดระดบั (วา่ง ปลอ่ยลง) 3.1 วนิาที

40°

2.88	ม.

2.23	ม.

6.
03

	ม
.

C

B

E

A

L
3.34	ม.

0.44	ม.30°

3.45	ม.

D

SPECIFICATIONS

ขนาดท ัว่ไป
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www.casece.com

หมายเหต:ุ	CASE	มอีปุกรณ์มาตรฐานเฉพาะส�าหรับประเทศตา่งๆ	
และมอีปุกรณเ์สรมิมากมาย	(OPT)	ภาพประกอบนีห้รอืแผน่พับอืน่ๆ	
อาจเกีย่วขอ้งกบัอปุกรณม์าตรฐานหรอือปุกรณท์างเลอืก	โปรดปรกึษา
ตวัแทนจ�าหน่ายของ	CASE	เพือ่ทราบขอ้มลูใดๆ	ในเรือ่งนี	้และการปรับปรงุใดๆ	
ทีเ่ป็นไปไดข้องสว่นประกอบ	CNH	Industrial	สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับเปลีย่น	
ขอ้มลูจ�าเพาะของเครือ่งจักรโดยไมม่ภีาระหนา้ทีใ่ดๆ	เกีย่วขอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว

อะไหลแ่ละบรกิารซอ่ม
เครอืขา่ยทีก่วา้งใหก้ารสนับสนุนลกูคา้ทัว่โลก
ไมว่า่สถานทีท่�างานของคณุจะอยูท่ีใ่ด	เราพรอ้มทีจ่ะสนับสนุน	และท�าใหไ้ดเ้กนิความคาดหวงัของคณุ	คณุสามารถไวว้างใจ	CASE	และ
ตวัแทนจ�าหน่ายของ	CASE	ส�าหรับโซลชูัน่ครบวงจรของอปุกรณผ์ลผลติสงู	ค�าแนะน�าแบบผูเ้ชีย่วชาญ	การเงนิทีค่ลอ่งตวั	อะไหลข่อง	CASE	
และการบรกิารซอ่มทีร่วดเร็ว	เราอยูท่ีน่ีเ้พือ่ยนืเคยีงขา้งคณุเสมอ	หาตวัแทนจ�าหน่ายของ	CASE	หรอืเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัอปุกรณ	์CASE	
หรอืขอใชบ้รกิารลกูคา้ได	้โดยเปิดไปที	่www.casece.com

creative-farm.it - 04/17


