
ความจุบุ้งกี๋
เครื่องยนต์

นํ้าหนัก

: 0.4 ลบ.ม.-0.7 ลบ.ม. (มาตรฐาน ISO)
: 68 kW (92 แรงม้า) ที่ 2,000 rpm (Net)
: 70 kW (95 แรงม้า) ที่ 2,000 rpm (Gross)    
: 12,600 กก.

จอแสดงผล (APC 300)
ระบบเร่ง-เบาอัตโนมัติ
โหมดเลือกการทํางาน (APC 300)
โหมดเลือกความเร็ว 2 ระดับ
กระจกบานหน้าสามารถยกเปิดขึ้นได้
จุดรองรับกันกระแทกห้องเก๋ง 6 จุด
เบาะนัง่คนขับ สามารถสไลด์ได้ 2 ทาง
เบาะนัง่คนขับ สามารถปรับระดับได้ตามนํ้าหนักของผู้ขับ
ใบปัดนํ้าฝน มีจังหวะการทํางานเป็นช่วงๆ ได้
หน้าต่างด้านหลังเป็นประตูทางออกฉุกเฉิน
ห้องเก๋งมีไฟส่องสว่าง
บูม/อาร์ม มีระบบล็อคป้องกันตก
เซอร์วิสพอร์ท (1 สปูล)
ไฟส่องสว่าง มาตรฐาน 2 ดวง
(ด้านขวาของฐานสวิง, ด้านซ้ายของบูม)
เบรกจอดรถอัตโนมัติ (เอวสวิง)
เบรกจอดรถอัตโนมัติ (ตัวเดิน)
ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์
กระจกมองด้านหลัง (ด้านขวา)
แทรคการ์ด (1 ช้ิน/ข้าง)
หัวฉีดนํ้าล้างกระจก 2 จุด
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
ช่องเก็บอาหารร้อนและเย็น
วิทยุ AM / FM
ลําโพงคู่ขนาน 13 ชม. จํานวน 2 ตัว
ไส้กรองอากาศ
กรองดักฝุ่น
กล่องเครื่องมือ
เข็มขัดนิรภัย

อุปกรณ์

ตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ
พร้อมศูนย์บริการ และอะไหล่ครบวงจร 17 สาขาทัว่ไทย

รถขุดคาโต้
แกร่งสุด ทนสุด ประหยัด

บริษัท เอ. วี. เอ็น. มอเตอร์เวอคส์ จํากัด
38/9 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-908-6831-3 แฟกซ์ 02-529-4271
WWW.AVNMOTORWORKS.COM 

สายด่วน AVN
091-994-9559



รถขุดตีนตะขาบคุณภาพสูง
รถขุดแห่งอนาคต

เครื่องยนต์ Mitsubishi 4D37-TL

โหมดการทํางานอัจฉริยะของระบบ APC300 สามารถปรับได้ 3 โหมดการทํางาน

ตามความเหมาะสมของลักษณะงานที่แตกต่างกัน

ระบบการกรองนํ้ามันเช้ือเพลิงปรับปรุงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

กรองให้สูงขึ้น

โครงสร้างถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย และบํารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงระบบการกรองนํ้ามันเครื่องยนต์ และระบบเช้ือเพลิงใหม่ ติดตัง้สวิทช์

ตัดระบบไฟฟ้าจากแบตเตอรี่  

ระบบไฮดรอลิกถูกปรับปรุงขึ้นมาใหม่ เพื่อเพิ่มกําลังในการขุดให้สูงขึ้น

ความดันไฮดรอลิกสูงสุดในระบบเพิ่มขึ้นเป็น 31.4 MPa จากเดิม 29.4 MPa 

(เมื่อเทียบกับรุ่น HD512R)

โครงสร้างของตัวเครื่องจักรมีการปรับปรุง และพัฒนาให้มีความแข็งแรงทนทานขึ้น

เนื่องจากการปรับปรุงตําแหน่งการติดตัง้ของช้ินส่วนต่างๆ ภายในเครื่องจักร 

ทําให้การบํารุงรักษาเครื่องจักรง่ายขึ้น

ประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น



ประสิทธิภาพในการบํารุงรักษา และระบบความปลอดภัยที่สูงขึ้น
เพื่อยืดอายุการทํางานของเครื่องจักรให้ยาวนานมากขึ้น

APC300 รุ่นใหม่ล่าสุด 
พร้อมฟังก์ช่ันการทํางานที่มากขึ้น

ระบบควบคุมหัวฉีดนํ้ามันเช้ือเพลิง 
ด้วยอิเล็คทรอนิกส์ ทําให้การจ่ายนํ้ามัน
เช้ือเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ประหยัดนํ้ามันมากกว่า และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบหล่อเย็น ออยคูลเลอร์, อินเตอร์คูลเลอร์ 
และหม้อนํ้าถูกจัดวางซ้อนกันเพื่อการระบาย
ความร้อนที่ดีขึ้น

ระบบหัวฉีดนํ้ามัน
เช้ือเพลิงคอมมอลเรล

ติดตัง้สวิทช์ตัด
ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่

ระบบการกรองนํ้ามัน
เช้ือเพลิงปรับปรุงให้มี
การกรองถึงสองช้ัน

สามารถเปลี่ยนกรองนํ้ามัน
เครื่องได้สะดวกขึ้น

ติดตัง้วาล์วระหว่างกรอง
กับถังนํ้ามันเช้ือเพลิง

ช่องเก็บอุปกรณ์มีขนาดใหญ่
ติดตัง้โชคกันกระแทกที่ฝาปิด   

เพิ่มแผ่นป้องกันแขนอาร์ม

ติดตัง้กระจกมองหลัง

ติดตัง้แผ่นปิดป้องกันใต้ถังนํ้ามัน
เช้ือเพลิง

พัฒนาโครงสร้างของตัวเครื่องจักร
ให้มีความแข็งแรง ทนทานขึ้น

มีการปรับปรุงจุดอัดจาระบี
ที่ปลายอาร์ม

มิเตอร์ช่ัวโมงทํางาน 
ตําแหน่งนี้จะแสดงช่ัวโมงทํางานเพื่อความสะดวก
ในการมองเห็นจากด้านนอกของห้องเก๋ง  

กรองอากาศดักฝุ่นด้านบนแบบใหม่ 
ปรับปรุงให้ไม่จําเป็นต้องดูแลรักษา
เป็นพิเศษ

มอเตอร์สวิงปรับปรุงให้มีช่อง
สําหรับเติมนํ้ามันเกียร์ เพื่อความ
สะดวกในการเปลี่ยนถ่าย

ถังนํ้ามันไฮดรอลิกจะติดตัง้วาล์ว
สําหรับถ่ายนํ้ามันไว้ใต้ถัง เพื่อ
ความสะดวกในการเปลี่ยนถ่าย

ตําแหน่งจุดอัดจาระบีของมอเตอร์
สวิง ซ่ึงสามารถทําการอัดจาระบี
ได้อย่างสะดวก

เครื่องยนต์ Mitsubishi 4D37-TL ที่มีประสิทธิภาพสูง
และอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงตํ่า

กําลังของเครื่องยนต์สูงขึ้นโดยอินเตอร์คูลเลอร์ และเทอร์โบชาร์ทเจอร์

กําลังสูงสุด  : 68 kW (92 แรงม้า) ที่ 2,000 rpm (Net)
  : 70 kW (95 แรงม้า) ที่ 2,000 rpm (Gross)
แรงบิดสูงสุด  : 360 N-m ที่ 1,600 rpm (ISO net)
อัตราการสิ้นเปลือง

นํ้ามันเช้ือเพลิง  : 228g / kW-h

โหมดมืออาชีพจะให้กําลังสูง
และการตอบสนองที่รวดเร็ว

โหมดลดรอบอัตโนมัติจะทํางานโดยการลดความเร็ว
รอบของเครื่องยนต์มาที่ความเร็วรอบเดินเบา 

ขณะเครื่องจักรไม่ได้ทํางานเพื่อประหยัดเช้ือเพลิง

โหมดปกติ เหมาะกับการทํางานทัว่ไป

โหมดประหยัด เหมาะกับการทํางานเบาทัว่ไป

โหมด P (Pro)

โหมด A (All-round)

โหมด E (Eco)

โหมดลดรอบอัตโนมัติ (Auto-slow)

หน้าจอเริ่มต้น

หน้าจอแสดง
เมื่อเกิดข้อบกพร่อง

หน้าจอแสดงเมื่อสวิทช์
ดับเครื่องยนต์ฉุกเฉิน
ทํางาน

สามารถตัง้ระยะเวลาช่ัวโมงการทํางาน
เพื่อกําหนดในการบํารุงรักษาเครื่องจักร

สามารถดูช่ัวโมงการทํางานที่กําหนดได้

เลือกเปลี่ยนโหมดการทํางานเป็น 
“P mode” (โหมดมืออาชีพ)
โหมด P, A และ E ได้

สวิทช์สํารองฉุกเฉินมีไว้สําหรับในกรณีที่ 
APC300 ทํางานผิดปกติ



ระยะต่างๆ ในขณะปฏิบัติงานคุณสมบัติทางเทคนิค

มิติและขนาด
ประสิทธิภาพในการยก

รุ่น

จํานวนกระบอกสูบ

ความกว้างของกระบอกสูบ และระยะชัก

ปริมาตรกระบอกสูบ

กําลังเครื่องยนต์

แรงบิดสูงสุด

อัตราส่วนการอัด

ระบบเผาไหม้

อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง

ระบบหล่อเย็น

ระบบนํ้ามันหล่อลื่น

ระบบสตาร์ท

ระบบชาร์ทไฟ

ระบบคันเร่ง

ไส้กรองอากาศ

อัตราการไหลสูงสุด

อัตราแรงดันสูงสุด ความดันสูงสุด

อัตราแรงดันสูงสุด ความดันสูงสุด (กําลังสูง)

กรองนํ้ามันไฮดรอลิค

คอนโทรลวาล์ว

ป้ัมไพล็อต

ออยคูลเลอร์

วาล์วปรับแรงดัน

ประเภท

คันโยกด้านขวา

คันโยกตัวเดินด้านในขวา (มีแป้นเหยียบ)

คันโยกตัวเดินด้านในซ้าย (มีแป้นเหยียบ)

คันโยกด้านซ้ายมือ

สัญญาณไพล็อต

การเร่งเครื่องยนต์

มิเตอร์ และเกจวัด

ไฟส่องสว่างทํางาน

ตารางนํ้ามันหล่อลื่น

ป๊ัม

P (Pro)   : โหมดมืออาชีพ 

A (All-round)  : โหมดพื้นฐาน

โหมดทํางาน

E (ECO)   : โหมดประหยัด

Mitsubishi 4D37-TL เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ เทอร์โบชาร์ทเจอร์ อินเตอร์คูลเลอร์

ควบคุมความเร็วด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2 x 121 ลิตร/นาที

31.4 Mpa

32.8 Mpa

เป็นกรองที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้, ไส้กรองไพล็อต, สเตรนเนอร์

แบบ 3+4, วาล์วควบคุมหลายตัว และวาล์วสํารอง 1 ชุด

แบบเกียร์ป้ัม

แบบครีบระบายความร้อนด้วยอากาศ

แบบหนึ่งสเตจ, สองสเตจขึ้นอยู่กับแต่ละวงจร

ห้องเก๋งป้องกันเสียง และสภาพภูมิอากาศจากภายนอก

ควบคุมการทํางานบูม และบุ้งกี๋

ควบคุมการเคลื่อนที่ของแทรคทางขวามือ

ควบคุมการเคลื่อนที่ของแทรคทางซ้ายมือ

ควบคุมการทํางานอาร์ม และการสวิง

ตัวเดิน, บูม, อาร์ม, บุ้งกี๋ และการสวิง

มอเตอร์คันเร่งไฟฟ้า

มิเตอร์ช่ัวโมงทํางาน, อุณหภูมินํ้าหล่อเย็น และระดับนํ้ามันเช้ือเพลิง

ติดตัง้อยู่บนด้านซ้ายของบูม และด้านขวาของฝาปิด

ด้านในฝาปิดด้านซ้าย

แบบแห้งสองช้ัน

ป๊ัมคู่ และเกียร์ป๊ัม

ไดชาร์ท, 24 โวลท์-50 แอมป์

ไฟฟ้า, 24 โวลท์

ใช้แรงดันนํ้ามันเครื่องจากเกียร์ป้ัม

ระบายความร้อนด้วยนํ้า

68 kW (92 แรงม้า) ที่ 2,000 rpm (Net) / 70 kW (95 แรงม้า) ที่ 2,000 rpm (Gross)

360 นิวตัน.เมตร ที่ 1,600 รอบต่อนาที

17.0 : 1

หัวฉีดตรง

228g/kW-h

4

104 มม. X 115 มม.

3,910 ซีซี.

เหมาะสําหรับผู้ขับที่มีประสบการณ์สูง เครื่องจักรจะมีกําลังสูง และการตอบสนองที่ดี

เหมาะสําหรับการทํางานทัว่ไป

เหมาะสําหรับการทํางานทุกประเภท การเคลื่อนตัวหรือสวิงจะมีความเร็วสูง 
งานที่ต้องการความแม่นยําหรืองานหนัก

กระบอกบูม
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก

กระบอกอาร์ม
ความกว้างกระบอกสูบ X ระยะชัก

กระบอกบุ้งกี๋
ความกว้างกระบอกสูบ X ระยะชัก

การหล่อลื่น

แรงขุดของบุ้งกี๋
(เมื่อใช้กําลังสูงสุด)

แรงขุดของอาร์ม
(เมื่อใช้กําลังสูงสุด)

การขับเคลื่อน

การหล่อลื่น

การขับเคลื่อน

เบรก

แผ่นแทรค

การปรับความตึงแทรค

การหล่อลื่น

แรงฉุดลาก

ระยะตํ่าสุดของเฟรม

ถังนํ้ามันเช้ือเพลิง

ความยาวแทรค

ความเร็วในการขับเคลื่อน

ความสามารถในการขึ้นพื้นเอียง

ความเร็วการสวิงสูงสุด

รัศมีด้านท้ายรถ ขณะสวิง

รัศมีการสวิงด้านหน้าตํ่าสุด ของบูมมาตรฐาน

เบรก

ระบบหล่อเย็น

นํ้ามันเครื่องยนต์

เฟืองตัวเดิน

ถังนํ้ามันไฮดรอลิค

อุปกรณ์มาตรฐาน

นํ้าหนักขณะทํางาน

แรงกดบนพื้น

1 กระบอก 
95 มม. X 995 มม.

2 กระบอก 
105 มม. X 1,090 มม.

1 กระบอก 
120 มม. X 1,215 มม.

อัดจาระบีผ่านหัวอัดแต่ละจุด

94kN
98kN

69kN
72kN

ใช้มอเตอร์สวิงพร้อมวาล์วป้องกันแรงสัน่ และเกียร์ทดรอบ

ใช้จาระบีอัดเข้าไปด้านในให้ทัว่จนเต็มระบบสวิง

ใช้ชุดมอเตอร์ตัวเดินแต่ละข้าง

ระบบเบรกเป็นแบบดิสก์เบรกอิสระแต่ละข้าง ทํางานโดยอัตโนมัติ
เมื่อปล่อยคันโยกควบคุมการขับเคลื่อนมาที่ตําแหน่งว่าง

44 แผ่นต่อข้าง

กระบอกอัดจาระบี พร้อมสปริงเร่งแทรค

110kN

70% (35 องศา)

440 มม.

275 ลิตร

3,570 มม.

โรลเลอร์และล้อนําเป็น แบบหล่อลื่นในตัว

สูง :  0-5.5 กิโลเมตร / ช่ัวโมง

ตํ่า :  0-3.2 กิโลเมตร / ช่ัวโมง

12.5 รอบ/นาที

2,120 มม.

2,410 มม.

เป็นแบบใช้ไฮดรอลิคในการเบรก ซ่ึงจะล็อคอัตโนมัติ เมื่อคันโยก
สวิงอยู่ที่ตําแหน่งว่าง และเมื่อโยกคันโยกสวิงอีกครัง้ เบรกก็จะ
ถูกปลด และเมื่อดับเครื่องยนต์ เบรกก็จะทํางานโดยอัตโนมัติ

19 ลิตร

17 ลิตร

2x2.1 ลิตร

ความจุถัง  : 78 ลิตร
ทัง้ระบบ   : 158 ลิตร

อาร์ม  2.50 ม. 
แผ่นแทรค  500 มม. 
และบุ้งกี๋  0.50 ลบ.ม.

12,600 kg

40 kPa

(หน่วย : มม.)

(หน่วย : กก.)

ระยะ
อาร์ม อาร์มมาตรฐาน

2.50 ม.

 A : ระยะขุดไกลสุด         8,340
*B : ระยะขุดลึกสุด          5,630
*C : ระยะขุดสูงสุด          8,780
*D : ระยะขุดลึกสุดในแนวดิ่ง         4,630
*E : ระยะเทสูงสุด          6,370
 F : รัศมีการสวิงน้อยสุด         2,410

*ระยะจะไม่รวมความสูงของสันแทรค

**สามารถเลือกขนาดบุ้งกี๋ได้สูงสุด 0.7 ลบ.ม.**

บุ้งกี๋
ประเภทบุ้งกี๋

จํานวนฟันบุ้งกี๋ 

ลักษณะรูปร่างของบุ้งกี๋

อาร์มมาตรฐาน

บุ้งกี๋ขุด

ความจุบุ้งกี๋ ลบ.ม., ISO 0.40    0.45      0.50      0.60

4   4          5          5

ไม่รวมแก้มบุ้งกี๋ มม.

รวมแก้มบุ้งกี๋ มม.

785    875        910      1,090
875    965     1,000     1,180

ความกว้าง
บุ้งกี๋

งานขุดทั่วไป แถบสีฟ้าคือ ขนาดมาตรฐาน

แผ่นแทรค

ข้อ
มูล

จํา
เพ

าะ
โค

รง
สร

้าง
ขอ

งเ
คร

ื่ อง
จัก

ร

ประเภทของแผ่นแทรค

ความกว้างแผ่นแทรค    มม.

นํ้าหนักขณะปฏิบัติงาน   กก.

ความสูงจากพื้นถึงแขนขุด มม.

ระยะตํ่าสุดของเฟรม     มม.

ความยาวแทรค         มม.

แรงกดที่พื้นดิน

500         600       700

12,600         12,800        13,100

2,800         2,800        2,800

*440         *440         *440

3,570         3,570        3,570
ระยะความกว้างระหว่างแผ่นแทรค
ทัง้สองข้าง   มม. 2,490          2,590        2,690

40          34              29

ค่าแรงกดที่พื้นดิน เป็นค่าที่วัดเมื่อเครื่องจักรติดตัง้อาร์ม และบุ้งกี้มาตรฐาน
ช่องสีฟ้าคือ ขนาดมาตรฐาน

(หน่วย : มม.)

0.40          0.34        0.30

จอแสดงภาพสีมีไฟเรืองแสง 

แรงดันนํ้ามันเครื่องยนต์   

ไส้กรองนํ้ามันไฮดรอลิค

อุ่นเครื่องยนต์

อุณหภูมินํ้ามันไฮดรอลิค

อุณหภูมินํ้าหล่อเย็น

ระดับนํ้าหล่อเย็น

ระดับนํ้ามันเช้ือเพลิง

การชาร์ทไฟของแบตเตอรี่

หน้าจอ APC และกรองอากาศ

ปฎิทิน

วัสดุที่มีนํ้าหนักเบา

ระยะการยกตามแนวนอนจากกึ่งกลาง
ถึงจุดหมุน (รัศมีการยก)
ระยะความสูงของตะขอยกที่บุ้งกี๋ถึงพื้น
นํ้าหนักของวัสดุ

การยกวัสดุด้านหน้า

การยกวัสดุด้านข้าง หรือ
ตามแนวเส้นรอบวง (360 องศา)


