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ผูเ้ชีย่วชาญของโลกแหง่ความจรงิ
ต ัง้แตปี่ พ.ศ 2385

มรดกจากต�านาน
หวัใจของ CASE ต ัง้แตปี่ พ.ศ. 2500

2385   Case ไดก้อ่ต ัง้ข ึน้
2502   Case TLB 420 เป็นรุน่แรกทีข่บั

เคลือ่นดว้ยเครือ่งยนตด์เีซล
2507   Case เป็นผูผ้ลติรายแรกทีพ่ฒันาบุง้

กีต๋กัแบบตอ่ขยายได ้น ัน่คอื 
Case Extendahoe (เอ็กเทนดาโฮ) 
ทีไ่ดจ้ดสทิธบิตัร

2512   Case เร ิม่ผลติรถตกัลอ้ยาง
เอนกประสงคข์นาดเล็ก

2541   Case เป็นเจา้แรกทีจ่�าหนา่ยรถตกั/
รถขดุทีค่วบคมุจากหอ้งโดยสาร

 
 

2542   Case ลงนามความรว่มมอืกบั 
Larsen and Toubro (L&T) PVT 
ผูน้�าในตลาดอนิเดยีเพือ่การผลติรถ
ตกัหนา้ขดุหลงัขึน้ในทอ้งถิน่

2543   Case เป็นบรษิทัแรกทีจ่�าหนา่ย
อปุกรณต์อ่พว่งแบบเร็วทีต่ดิต ัง้กบั
รถตกัหนา้ขดุหลงั

2544   Case ซีร่ ีย่ ์M อยูใ่นรายชือ่
ผลติภณัฑช์ ัน้น�า 100 รายแรกของ
วารสาร "อปุกรณก์อ่สรา้ง 
(Construction Equipment)"

 
 

2548   Case ผลติรถตกัหนา้ขดุหลงัเป็นคนั
ที ่500,000 และก�าลงัเดนิหนา้การ
ผลติคนัที ่750,000 ตอ่ไป

2554   Case ควบรวมกจิการ (L&T) และ
เร ิม่ตน้การผลติรุน่ซีร่ ีย่ ์770 ใน
ประเทศอนิเดยี

2557   Case ขยายกลุม่รถตกัหนา้ขดุหลงั
ดว้ยการเปิดตวัรถรุน่ใหม ่570T ที่
ออกแบบส�าหรบัแอฟรกิาและ
ตะวนัออกกลางโดยเฉพาะ

2559   Case เปิดตวัรถรุน่ 570ST ทีใ่ห้
พลงังานและสมรรถนะสงูขึน้ 
12% ในรุน่พืน้ฐาน



3

น�า้หนกัสงูสดุ: 7710 กก.

พลงังานสทุธ:ิ  64 กโิลวตัต/์ 
 86 แรงมา้

ความจขุองบุ ้
งกีข๋องรถตกั: 1000 ลติร
ความลกึขดุของรถขดุ: 
4.36/5.58 เมตร

น�า้หนกัสงูสดุ: 7710 กก.

พลงังานสทุธ:ิ  72 กโิลวตัต/์ 
97 แรงมา้

ความจขุองบุ ้
งกีข๋องรถตกั: 1000 ลติร
ความลกึขดุของรถขดุ: 
4.36/5.58 เมตร

น�า้หนกัสงูสดุ: 8050 กก.

พลงังานสทุธ:ิ 72 กโิลวตัต/์97 แรงมา้

ความจขุองบุง้กีข๋องรถตกั: 1000 ลติร - 1000 ลติร / 1200 ลติร

ความลกึขดุของรถขดุ: 4.37/5.43 เมตร

น�า้หนกัสงูสดุ: 8120 กก.

พลงังานสทุธ:ิ 82 กโิลวตัต/์110 แรงมา้

ความจขุองบุง้กีข๋องรถตกั: 1000 ลติร/1200 ลติร

ความลกึขดุของรถขดุ: 4.67/5.88 เมตร

น�า้หนกัสงูสดุ: 8840 กก.

พลงังานสทุธ:ิ 82 กโิลวตัต/์110 แรงมา้

ความจขุองบุง้กีข๋องรถตกั: 1200 ลติร

ความลกึขดุของรถขดุ: 4.59/5.81 เมตร

กก. กก.

กก.

กก.

กก.

ซีร่ ีย่ ์T
ขนาดรถ



4

S8000: ในโลกของการใชง้าน นับตัง้แตเ่ปิดตวั กลุม่เครือ่งยนต ์S8000 ไดพ้บกบัความส�าเร็จอยา่งสงูจนไมม่ใีครเทยีบได ้
โดยมชีือ่เสยีงในเรือ่งประสทิธภิาพ ความประหยดั และมมีาตรฐานในเครือ่งทีใ่ชง้านทัว่โลกมากกวา่ 3,000,000 เครือ่ง ซึง่น�า
ไปใชง้านอยา่งกวา้งขวางหลายรปูแบบ:

 อปุกรณก์อ่สรา้งและอปุกรณจ์ดัการวสัดุ
 อปุกรณก์ารเกษตร 
 ยานพาหนะเพือ่การพาณชิย ์
 รถบรรทกุ 
 เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า
 เครือ่งสบูน�า้ชลประทาน
 การเดนิเรอื

ประสทิธภิาพสงู
ต�านานแหง่สมรรถนะสงู
Case รูว้า่พลงังานและประสทิธภิาพมคีวามส�าคญัตอ่ความส�าเร็จของเครือ่งจักร เครือ่งยนตร์ุน่ใหม ่S8000 ทีพั่ฒนาโดย 
Fiat Powertrain Technologies Industrial (FPT Industrial) เป็นเครือ่งยนตข์นาด 3.9 ลติร 4 สบู เทอรโ์บชารจ์ระบาย
ความรอ้นดว้ยระบบกลไกหวัฉีด S8000 ใหป้ระสทิธภิาพดเียีย่ม เชน่ เวลาการตอบสนองทีเ่ร็วขึน้ 

ซีร่ ีย่ ์T
รถตกัหนา้ขดุหลงั
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FPT Industrial: พันธมติรทางเทคโนโลยี
เครือ่งยนต ์S8000 ของรถตกัหนา้ขดุหลงัของ 
Case ไดรั้บการผลติในสายการผลติและการ
ประกอบชิน้สว่นดว้ยเทคโนโลยขีัน้สงูโดยเฉพาะ 
โดยมอีปุกรณต์รวจสอบทีท่นัสมยัสง่เครือ่งยนต์
ทัง้หมดใหผ้า่นการตรวจสอบคณุภาพอยา่งเขม้
งวดในทกุขัน้ตอนส�าคญัของการผลติ
จากการท�างานอยา่งใกลช้ดิกบัผูจั้ดจ�าหน่ายชิน้
สว่นชัน้น�าของโลก เราสามารถรับประกนัไดว้า่ 
เครือ่งยนตข์องเราไดรั้บการสรา้งขึน้ดว้ยมาตรฐาน
คณุภาพสงูสดุ ทีม่ัน่ใจไดใ้นความทนทานและเป็น
ไปตามมาตรฐานสงูสดุ

เครือ่งยนต ์FPT
หวัใจหลกัของซีร่ ีย่ ์T ใหม่

การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิที่
เหมาะสมทีส่ดุ
เครือ่งยนต ์S8000 มาพรอ้มกบัตวัเป่า
อากาศเย็นเพือ่ปรับปรงุและเพิม่
ประสทิธภิาพการชกัน�าอากาศ 
การแกไ้ขปัญหาเชน่นีท้�าใหม้กีารใช ้
น�้ามนัทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ทัง้ระหวา่งการ
ท�างานและการเคลือ่นที ่และโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในการใชง้านประเภทขดุตกั
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ซีร่ ีย่ ์T
รถตกัหนา้ขดุหลงั

หวัใจของ CASE
ทศวรรษของต�านานในการออกแบบรถขดุตกั
ดว้ยรปูทรงของรถขดุทีม่กีารออกแบบใหเ้พิม่ความสามารถในการตกัและเพิม่ความสามารถเพือ่ทีจ่ะเอาชนะ
อปุสรรคตา่งๆในการท�างานทกุรปูแบบทีห่ลากหลาย
ตะขอเกีย่วและยกไดอ้อกแบบมาใหส้ามารถใชย้กและควบคมุชิน้งานไดง้า่ยและปลอดภยั
บมูและบุง้กีส๋รา้งขึน้อยา่งปราณีตและทนทาน ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบดว้ยเทคโนโลยอีลัตรา้ซาวด ์เพือ่ให ้
มัน่ใจวา่คณุภาพของการเชือ่มโลหะนัน้ทนทานและเป็นไปตามมาตราฐานทีน่่าเชือ่ถอื
ระบบไฮดรอลกิถอืเป็นหวัใจของตวัเครอืงจักร ซึง่ในระบบไฮดรอลกิของรุน่ 570ST ไดอ้อกแบบโดยใช ้
เทคโนโลยไีฮดรอลกิประเภทปิดกลาง (closed center hydraulic system) ผนวกกบัป๊ัมไฮดรอลกิแรงดนัสงู 
จงึท�าใหก้ารท�างานของตวัเครือ่งจักรเร็วขึน้ถงึ 12% ทัง้ในประเภทการท�างานแบบขดุและแบบตกั 

โครงสรา้งแบบกลอ่งทีใ่หญแ่ละหนาทีม่ชี ิน้สว่นแผน่ประกอบโลหะหลอ่และขึน้รปูหลายแผน่จะใชใ้นพืน้ทีท่ีม่ ี
ความเคน้และตอ้งการความทนทานสงูเพือ่รับน�้าหนักขณะท�างาน เชน่ปลายบมู กระบอกสบูบมู และปลาย
กา้น เพือ่เสรมิความทนทาน 
การออกแบบเฟรมโครงสรา้งเชือ่มสองชิน้โดยหุน่ยนต ์ชว่ยใหร้ากฐานของเครือ่งจักรแข็งแรงทนทานและ
มัน่คง ซึง่ชว่ยเพิม่ความเสถยีรและประสทิธภิาพ และยงัท�าใหต้น้ทนุการบ�ารงุรักษาต�า่ลงดว้ย

เอ็กเทนดาโฮ (EXTENDAHOE)
ขยายขดีความสามารถของธรุกจิคณุ!
เอ็กเทนดาโฮ ชว่ยใหค้นขบัสามารถยดืแขนแบคโฮเพือ่ท�างานตกัหรอืขดุไดใ้นระยะทีไ่กลขึน้ โดยทีย่งัสามารถ
ใชบุ้ง้กีข๋นาดมาตราฐานได ้ซงึท�าใหร้ถรุุน่ 570T มขีดีความสามารถในการท�างานเทยีบเทา่กบัรถขดุขนาดกลาง 
แตม่คีวามยดืหยุน่สงูขึน้และเคลอืนทีไ่ดอ้ยา่งคลอ่งตวัมากกวา่ นอกจากนีใ้นการปรับตัง้และท�าความสะอาดชิน้
สว่นภายในของ inner sliding นัน้ยงัสามารถท�าไดง้า่ยโดยไมต่อ้งใชเ้ครอีงมอืพเิศษอกีดว้ย
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ผูเ้ชีย่วชาญ  
พนัธมติรทีม่ปีระสทิธภิาพ

แขนรถตกัหนา้แบบเหยยีดตรง
ตน้ทนุต�า่ทีส่ดุอยา่งไมเ่คยมมีากอ่น
วศิวกรของ Case ใชว้ธิกีารผนวกระบบนวตักรรมเพือ่การออกแบบและปรับปรงุการประดษิฐแ์ขนรถตกัหนา้ 
เพือ่ใหต้รงความตอ้งการของลกูคา้ในการใชง้านตกัหนา้ โดยออกแบบแขนรถตกัหนา้แบบเหยยีดตรงใหเ้ป็น
แนวทีช่ว่ยใหม้องเห็นไดด้ทีีส่ดุ มคีวามสงูของการเททีด่กีวา่ใคร

ระบบเกยีรแ์บบ เพาเวอรช์ตัเต ิล้ (POWERSHUTTLE) กบัการ
สง่ก�าลงัแบบ ทอรค์คอนเวริด์เตอร ์(TORQUE CONVERTER)
การขบัขีท่ีร่าบรืน่
ระบบเกยีรเ์พาเวอรช์ตัเติล้ใหค้วามเร็วเดนิหนา้และถอยหลงัสีจั่งหวะ คลทัชท์ีเ่ลือ่นดว้ยไฮดรอลกิชว่ยเปลีย่นทศิทาง
ในระหวา่งเคลือ่นทีแ่ละเปลีย่นความเร็วขณะขบัเคลือ่น วาลว์ปรับสง่ความเร็วและการเปลีย่นทศิทางทีน่ิม่นวล 
การขบัเคลือ่นแบบ 4 ลอ้ชว่ยเพิม่สมรรถนะโดยเฉพาะในรถตกัหนา้ หรอืเมือ่สภาพหนา้งานเป็นดนิโคลน และ
ตอ้งมกีารฉุดลากเป็นพเิศษ การขบัเคลือ่นแบบ 2 ลอ้ไดอ้อกแบบมาเพือ่รองรับการใชง้านหนัก ทีม่ผีลตอ่
มาตรฐานการปฏบิตังิานและอายกุารใชง้านทีย่าวนาน 
เพลาเลีย้วลอ้หนา้แบบ 2 กระบอกไดต้ดิตัง้ไวบ้นแกนหมนุกลางและสามารถเคลือ่นแกวง่ได ้±13 องศา เพือ่ใหแ้น่ใจ
วา่ทัง้สีล่อ้อยูบ่นพืน้ดนิทรงตวัไดม้ัน่คงทีส่ดุ แมใ้นสภาพทีย่ากล�าบากและดว้ยความสงูของการตกัหนา้ทีส่งูทีส่ดุ

รอบการตกัทีร่วดเร็ว
ท�างานไดอ้ยา่งงา่ยดายดว้ยฟังกช์นั RTD
การเลอืกใชง้านแบบกลบัไปขดุโดยอตัโนมตัจิะตัง้คา่ใหบุ้ง้กีก๋ลบัไปยงัต�าแหน่งขดุทีร่ะนาบพืน้ดนิ ชวีติของ
คนขบัจะงา่ยขึน้ และจะเป็นวนัท�างานอนัยาวนานทีส่บายขึน้
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เหตผุลหลกั  
ในการเลอืกรถซีร่ ีย่ ์T

มปีระสทิธภิาพสงู
-  เครือ่งยนต ์S8000 FPT ทีม่กี�าลงัและ

ขนาดแรงบดิสงูท�าใหส้มรรถนะการ
ท�างานทีท่นัสมยัทีส่ดุ ไมว่า่งานใด
กต็ามทีใ่ชร้ถตกัหนา้หรอืขดุหลงัอยู่

แขนรถตกัหนา้แบบเหยยีดตรง
-  เหนอืขดีจ�ากดัใดๆ 

รถตกัหนา้ของ Case เชือ่ไดว้า่มขีนาดความจสุงูสดุ
ในตลาดพรอ้มทัง้ความสงูของการเทกส็งูกวา่ใคร 

-  กลไกปรับระดบัดว้ยตวัเองในระหวา่งขัน้ตอนการยก
ท�าใหค้นขบัท�างานไดม้ปีระสทิธภิาพ แมน่ย�า และ
ขบัขีไ่ดส้ะดวกสบายมากขึน้

ทศันวสิยัทีด่เีย ีย่ม
-  ใหท้ศันวสิยัทีด่เียีย่มในการปฏบิต้งิาน

ทกุอยา่งโดยรถตกัหนา้หรอืรถขดุหลงั
-  กระจกหนา้และกระจกทา้ยทีเ่ปิดได ้

เต็มทีเ่พือ่ชว่ยใหอ้ากาศหอ้งคนขบั
ถา่ยเทไดอ้ยา่งดเียีย่ม

การเขา้ถงึทีง่า่ยดาย
-  เดมิทเีดยีวเป็นทีรู่ก้นัวา่รถตกัหนา้

ขดุหลงัของ Case มสีว่นประกอบที่
ไมซ่บัซอ้น เชน่เดยีวกนักบัการ
เขา้ไปในหอ้งคนขบัทีง่า่ยดาย การ
ควบคมุทัง้หมดสามารถท�าไดโ้ดย
งา่ย เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและ
ความปลอดภยัสงูสดุ

รอบการตกัทีร่วดเร็ว
-  โหมดการกลบัมาขดุชว่ยให ้

ก�าหนดต�าแหน่งตกัใหมอ่ตัโนมตัิ
แมน่ย�าแน่นอน และงา่ยตอ่การ
ใชง้านควบคมุการตกั
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หวัใจของ CASE
-  "รถขดุหลงัแบบ S": รถขดุหลงัแบบ

ใหมแ่สดงถงึความตอ่เนือ่งของหวัใจ
ของ Case

-  สมรรถนะ: ความสามารถในการยก ความ
ลกึทีข่ดุได ้และแรงขดุไดย้กระดบั
มาตรฐานใหมข่องเครือ่งจักรกลุม่นี้

-  ตอ้งขอบคณุระบบไฮดรอลกิแบบปิด
กลางและป๊ัมควบคมุการไหลของ
น�้ามนัจ�านวนมาก ทีท่�าให ้
ประสทิธภิาพ 570ST ดยีิง่ขึน้ 

ระบบเกยีรแ์บบ เพาเวอรช์ตัเต ิล้ 
(POWERSHUTTLE) กบัการสง่ก�าลงั
แบบ ทอรค์คอนเวริด์เตอร ์
(TORQUE CONVERTER)
-  ระบบเกยีรเ์พาเวอรช์ตัเติล้กบัการสง่ก�าลงัแบบทอรค์

คอนเวริด์เตอรช์ว่ยใหเ้ดนิรอบอยา่งนุ่มนวลและไมเ่กดิ
การหยดุชะงักกลางคนั 

-  มปีุ่ มยอ้นกลบัและปุ่ มตดัแบบไฟฟ้าไฮดรอลกิซึง่ท�าให ้
เคลือ่นทีไ่ดส้ะดวกและรวดเร็ว

เอ็กเทนดาโฮ 
(EXTENDAHOE)
-  เพิม่ขดีการท�างานของรถตกั: 

เอ็กเทนดาโฮเป็นทางออกทีส่มบรูณ์
แบบส�าหรับสภาพหนา้งานทีม่ตีอ้งขดุ
ลกึเป็นพเิศษ 

-  ไดเ้พิม่ขดีความสามารถในการขดุ
หลงั ซึง่ท�าใหร้ถรุน่ 570T เทยีบ
เทา่กบัรถขดุขนาดกลางได ้

ปลอดภยัและบ�ารงุรกัษางา่ย
-  จดุตรวจสอบหลกัทกุจดุสามารถเอือ้มถงึ

ไดจ้ากพืน้ดนิ
-  ฝาครอบเครือ่งยนตเ์อยีงไปดา้นหนา้และ

ต�าแหน่งสว่นประกอบทีจั่ดวางอยา่ง
สมบรูณแ์บบท�าใหก้ารปฏบิตังิานตามปกติ
เป็นไปอยา่งรวดเร็ว
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ซีร่ ีย่ ์T
รถตกัหนา้ขดุหลงั

หอ้งโดยสารและตวัควบคมุ
ออกแบบมาเพือ่ความสะดวกสบายและความปลอดภยั

ทศันวสิยัทีด่เีย ีย่ม
คนขบัทีส่ะดวกสบายจะมคีวามมัน่ใจและท�างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
  รถแบบ 570T มหีอ้งคนขบัทีใ่หญท่ีส่ดุในวงการอตุสาหกรรม ใหพ้ืน้ทีท่�างานทีส่ะดวกสบายแกท่ัง้คนขบัและผูช้ว่ย 
  ทศันวสิยัทีเ่ป็นเลศิไมว่า่จะเป็นทางดา้นหลงัและทีข่อบบุง้กี ๋กระจกหนา้ตา่งเคลอืบขนาดใหญแ่ละโครง
หอ้งคนขบัทีแ่คบยาวท�าใหค้ณุมทีศันวสิยัทีช่ดัเจนทัง้รอบดา้น การเปิดมมุมองทีด่ไีปยงัอปุกรณป์ระกอบ
และมมุตา่งๆ ชว่ยเพิม่ความสะดวกสบายและใหค้วามปลอดภยัในหนา้งาน ซึง่ท�าใหท้�างานไดม้ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้
  ตวัควบคมุทัง้หมดไดจั้ดวางต�าแหน่งเป็นพเิศษ เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึและควบคมุไดเ้ร็วขึน้ หนา้ตา่งขนาดใหญ่
ชว่ยเพิม่การระบายอากาศในหอ้งคนขบั และชว่ยใหก้ารสือ่สารไปยงัดา้นหลงัของเครือ่งจักรสะดวกขึน้ หอ้งคน
ขบัมทีีน่ั่งขา้งคนขบัขนาดใหญพ่รอ้มกบัชอ่งเกบ็ของ ทีช่ารจ์โทรศพัทม์อืถอื ทีเ่กบ็เอกสาร ทีว่างขวดและวทิยุ
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หอ้งโดยสารและตวัควบคมุ
ออกแบบมาเพือ่ความสะดวกสบายและความปลอดภยั

เขา้ถงึไดอ้ยา่งงา่ยดาย
สถานทีส่�าหรับทกุสิง่ และทกุสิง่เขา้ทีเ่ขา้ทาง
การวางต�าแหน่งทีเ่หมาะกบัสรรีะรปูแบบการควบคมุของคนขบั ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานและสะดวก
สบายยิง่ขึน้ เขา้หอ้งโดยสารไดง้า่ยดว้ยราวจับทีเ่หมาะมอื บนัไดขึน้และยกพืน้กวา้งทีเ่หมาะส�าหรับการขึน้ลง

   ทีน่ั่งมกีลไกปรับระดบัเพิม่ความสะดวกสบายใหค้นขบั พรอ้มดว้ยพนักพงิหลงัหุม้เบาะทรงสงู สามารถปรับ
ใหไ้ดต้�าแหน่งการขบัขีท่ีด่ทีีส่ดุ

   โครงกวา้งพเิศษ 6 ชิน้รอบหอ้งโดยสารทีต่ดิตัง้ดว้ยกระจกจากพืน้จนถงึเพดานเพือ่ใหม้องเห็นไดร้อบ
ดา้น: คนขบัทีท่ัง้สบายและปลอดภยันัน้ตอ้งท�างานไดม้ปีระสทิธภิาพอยา่งแน่นอน
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ซีร่ ีย่ ์T
รถตกัหนา้ขดุหลงั
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เครือ่งยนต์
รหสัรุน่ / ประเภท 8040.45 / TCA
ขนาดกระบอกสบู / ชว่งชกั 104 x 115 มม.
ความจขุองกระบอกสบู / อตัราการอดั 3.9 ลติร / 18.3:1
แรงมา้ – อตัราที ่2200 รอบตอ่นาที 86 แรงมา้ 97 แรงมา้
แรงบดิสงูสดุที ่1300 รอบตอ่นาที 402 นวิตนั-เมตร 420 นวิตนั-เมตร
ความเร็วของเครือ่งยนต์ ระดบัความเร็ว 2200 ใชง้านเต็มที ่ความเร็วเดนิเบาต�า่ 950 (เมือ่ไมม่โีหลด)
รางสง่ก�าลงั
เกยีร ์
รุน่ TLB1 2WD CARRARO (ส�าหรับ 570T/ST ขบัเคลือ่นสองลอ้) TLB1 4WD CARRARO (ส�าหรับ 570T/ST ขบัเคลือ่นสีล่อ้)
ชนดิ ระบบเกยีรเ์พาเวอรช์ตัเติล้ทีม่จัีงหวะเดนิหนา้ 4 จังหวะและถอยหลงั 4 จังหวะ
เกยีร ์ เดนิหนา้ - ถอยหลงั (ความเร็วเป็นกโิลเมตรตอ่ช ัว่โมง)
เกยีร ์1 - เกยีร ์ 2 - เกยีร ์3 - เกยีร ์4 6.2 - 10 - 20.7 - 39.2 7.4 - 12 - ไมแ่นะน�า -ไมแ่นะน�า
เพลาหนา้
ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ (มาตรฐาน)
รุน่ CNH PS1300
ชนดิ – การแกวง่ +/-10.5 °
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ (ตวัเลอืก)
รุน่ CARRARO 26.17
ชนดิ – การแกวง่ พวงมาลยั - +/-8 °
เพลาหลงั
รุน่ส�าหรับ 570T ขบัเคลือ่นสองลอ้และขบัเคลือ่นสีล่อ้ CARRARO 28.32M 
ชนดิ แข็ง
เบรก
เบรกเทา้ ประเภท: แผน่เบรกเปียกแบบหลายแผน่ / จ�านวนแผน่เบรก: 6
เบรกมอื ชนดิ: บงัคบัดว้ยมอื มคีนัโยก
ยางในขนาดทีแ่นะน�า
ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 9.0 x 16 - 16 PR ลอ้หนา้ 16.9 x 28 - 12PR หรอื 14 x 25 - 20PR ลอ้หลงั
ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 12.5 x 18 - 12 PR ลอ้หนา้ 16.9 x 28 - 12 PR ลอ้หลงั
ระบบไฮดรอลกิ
ชนดิ เปิดกลางกบัป๊ัมเฟืองคู่ ปิดกลางกบัป๊ัมเฟืองคู่
อตัราการไหล 123 ลติร/นาททีี ่2200 รอบตอ่นาที 145 ลติร/นาททีี ่2200 รอบตอ่นาที
ความดนั 210 บาร์
พวงมาลยั
ชนดิ พวงมาลยัพาวเวอร์
แรงดนัในระบบ / ความจุ 140 บาร ์/ 125 ซซีี
รัศมกีารหมนุ (ดา้นนอกของบุง้กี)๋ 4600 มม. เมือ่เบรก 5550 มม. เมือ่ไมเ่บรก
ความกวา้งของดอกยาง 1884 มม. ลอ้หนา้ 1697 มม. ลอ้หลงั
หอ้งคนขบั
การรับรอง โครงสรา้งป้องกนัวตัถกุลิง้ (ROPS)/โครงสรา้งป้องกนัวตัถตุก (FOPS)
การปรับอากาศ ตวัเลอืก
ความจนุ�า้มนัส�าหรบับ�ารงุรกัษา
น�้ามนัเครือ่ง 11 ลติร
น�้ามนัเกยีร์ 16 ลติร
น�้ามนัเพลาหลงั 18 ลติร
น�้ามนัไฮดรอลกิ 130 ลติร
ถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ 142 ลติร
น�้าหลอ่เย็น 20 ลติร

ขอ้มลูจ�าเพาะ
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ขนาดท ัว่ไปของกระบวยตกัมาตรฐาน

รถตกัหนา้ 570T / 570ST
A ระดบัความสงูเท มม. 2732
B ความสงูในการตกั มม. 3275
C ความสงูของสลกับานพับ มม. 3478
D ระยะหา่งบุง้กีร๋ะดบัพืน้ดนิ มม. 1980
E ระยะหา่งของการเทบุง้กีเ๋มือ่ยกสงู มม. 751
F ความลกึขดุระดบัใตผ้วิดนิ มม. 106
G มมุเท ° 45

น�้าหนักทีย่กไดม้ากสดุทีค่วามสงูทีส่ดุ กก. 3700

รถขดุหลงั 
L ความลกึขดุมากทีส่ดุ มม. 4363
M ระยะหา่งระดบัพื่น้ไปถงึศนูยเ์หวีย่ง มม. 5574
N ต�าแหน่งขดุสงูสดุ มม. 5455
O ต�าแหน่งเทสงูสดุ มม. 3636
P การหมนุของบุง้กี๋ ° 204

แรงฉีกของบุง้กี๋ กโิลกรัม 5630
แรงขดุของบุง้กีเ๋กรด กโิลกรัม 4300

บุง้กี ๋ทางเลอืก ความจ ุ(SAE L)
รถตกัหนา้ GP 1000
รถตกัหนา้ GP 1100
รถตกัหนา้ 1200
รถตกัหนา้ 4 x 1 1000
รถขดุรอ่ง 12 นิว้ (300 มม.) 80
รถขดุรอ่ง 18 นิว้ (450 มม.) 120
รถขดุรอ่ง 24 นิว้ (600 มม.) 180
รถขดุรอ่ง 30 นิว้ (760 มม.) 260
รถขดุรอ่ง 36 นิว้ (910 มม.) 300

ขนาดและน�า้หนกัโดยรวม 570T / 570ST
H ความสงูของหอ้งคนขบั มม. 2868
I ความกวา้งโดยรวม มม. 2271

น�้าหนักโดยรวมขณะท�างาน กก. 7710
W ฐานลอ้ มม. 2181
X ระยะหา่งต�า่สดุจากพืน้ดนิ มม. 399
Y ความสงูโดยรวม (เคลือ่นยา้ย) มม. 3901
Z ความกวา้งทีบุ่ง้กี ๋(เคลือ่นยา้ย) มม. 2277

*  น�้าหนักท�างานทีบุ่ง้กีร๋ถตกั 1 ลบ.ม. และบุง้กีร๋ถขดุหลงั 0.26 ลบ.ม. บุง้กี๋
มาตรฐาน คนขบัหนัก 80 กก. และถงัทีม่นี�้ามนัเชือ้เพลงิเต็มที่

ซีร่ ีย่ ์T
รถตกัหนา้ขดุหลงั
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รถขดุหลงั 570T / 570ST
L ความลกึขดุมากทีส่ดุ มม. 5583
M ระยะหา่งระดบัพื่น้ไปถงึศนูยเ์หวีย่ง มม. 6695
N ความสงูทีท่�างานไดส้งูสดุ มม. 6195
O ความสงูโหลดสงูสดุ มม. 4376
P การหมนุของบุง้กี๋ ° 204

แรงฉีกของบุง้กี๋ กโิลกรัม 5630
แรงขดุของบุง้กีเ๋กรด (เมือ่หด) กโิลกรัม 4300

ขนาดท ัว่ไป บุง้ก ีเ๋อ็กเทนดาโฮ

อปุกรณม์าตรฐาน 
เครือ่งมอื:
•  มาตรวดัความเร็ว
•  มาตรวดัรอบตอ่นาที
•  ตวันับชัว่โมงแบบดจิติอล
•  เข็มแสดงระดบัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
•  มาตรวดัอณุหภมูนิ�้าหลอ่เย็นเครือ่งยนต์
•  สวติชส์�าหรับควบคมุไฟท�างาน พัดลมในหอ้งคนขบั ไฟปลดคลตัชแ์ละไฟ

อนัตราย
ไฟฟ้าและแสงสวา่ง
 •  ไฟหนา้ 2 ดวงกบัไฟเบรกและไฟเลีย้ว
•  ไฟหอ้งคนขบั
•  ไฟทา้ย 2 ดวงส�าหรับรถขดุหลงั
•  กลอ่งแบตเตอรีข่นาดใหญท่างดา้นขวาเพือ่ใหใ้ชง้านและบ�ารงุรักษาไดง้า่ย

อปุกรณเ์สรมิ 
ระบบปรบัอากาศ
• วงจรคอ้นกระแทก
• บุง้กีเ๋อนกประสงค ์4 x 1
• บุง้กี ๋1.1 ลบ.ม. กบับุง้กี ๋1.2 ลบ.ม. พรอ้มฟันซี่
• ไฟเตอืนแบบหมนุ
• กนัชนหนา้

ขอ้มลูจ�าเพาะ
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ผูเ้ชีย่วชาญของโลกแหง่ความจรงิ
ต ัง้แตปี่ พ.ศ. 2385

www.casece.com

หมายเหต:ุ Case มชีดุงานเฉพาะส�าหรับประเทศตา่งๆ และมี
อปุกรณเ์สรมิมากมาย (OPT) ภาพประกอบนีห้รอืแผน่พับอืน่ๆ อาจ
เกีย่วขอ้งกบัอปุกรณม์าตรฐานหรอือปุกรณท์างเลอืก โปรดปรกึษา
ตวัแทนจ�าหน่ายของ Case เพือ่ทราบขอ้มลูใดๆ ในเรือ่งนี ้และการ
ปรับปรงุใดๆ ทีไ่ปไดข้องสว่นประกอบ CNH Industrial สงวนสทิธิท์ี่
จะปรับเปลีย่นขอ้มลูจ�าเพาะของเครือ่งจักรโดยไมม่ภีาระหนา้ทีใ่ดๆ 
เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว

อะไหลแ่ละบรกิารซอ่ม
เครอืขา่ยทีก่วา้งใหก้ารสนับสนุนลกูคา้ทัว่โลก
ไมว่า่สถานทีท่�างานของคณุจะอยูท่ีใ่ด เราพรอ้มทีจ่ะสนับสนุนและปกป้องการลงทนุของคณุ และท�าใหไ้ดเ้กนิความคาดหวงัของคณุ คณุ
สามารถไวว้างใจ Case และตวัแทนจ�าหน่ายของ Case ส�าหรับโซลชูัน่ครบวงจรของอปุกรณผ์ลผลติสงู ค�าแนะน�าแบบผูเ้ชีย่วชาญ การ
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