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EX-SERIES
COMPACTOR

2385	 CASE	ไดก้อ่ต ัง้ข ึน้
2412	 เครือ่งยนตไ์อน�า้แบบเคลือ่นทีไ่ดค้นัแรกของ	CASE	-	การกอ่สรา้งท�าถนนไดเ้กดิขึน้!
2501	 วางจ�าหนา่ยรถแบบขบัเคลือ่น	4	ลอ้คอื	W9	ของ	CASE	คร ัง้แรก
2512	 CASE	เร ิม่ผลติรถตกัลอ้ยางเอนกประสงคข์นาดเล็ก
2528	 CASE	เร ิม่ผลติรถบดดนิคนัแรก	ในตรา	CASE-Vibromax
2536	 	CASE	ลงนามขอ้ตกลงจดัจ�าหนา่ยกบั	Ammann/STA	ในการจ�าหนา่ยรถบดดนิยีห่อ้	CASE	ในประเทศสหรฐัอเมรกิา
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HERITAGE
A TRADITION OF INDUSTRY FIRSTS

2541	 	CASE	เร ิม่ตน้รว่มลงทนุกบั	L&T	ในการผลติและจ�าหนา่ยรถบดดนิ	3	รุน่ในประเทศอนิเดยี	โดยใชเ้ทคโนโลย	ี
Vibromax

2543	 	CASE	ลงนามขอ้ตกลงในการจ�าหนา่ยกบั	Stavostroj	ผูผ้ลติทีใ่หญท่ีส่ดุของเทคโนโลยรีถบดดนิในยโุรป
กลางและยโุรปตะวนัออก

2554	 	CASE	ซือ้หุน้	50%	ของบรษิทัรว่มทนุอนิเดยีกบั	L&T	และมกีารเปลีย่นชือ่บรษิทัเป็น	CASE	New	Holland	
Construction	Equipment	India

2556	 CASE	เปิดตวัรถบดดนิซรี ีย่	์DX	รุน่อพัเกรด
2559	 รถบดดนิปรบัปรงุใหมซ่รี ีย่	์EX	ใชเ้ครือ่งยนตใ์หมข่อง	FPT
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ความนา่เชือ่ถอืสงู
ในการท�างานทีท่นทาน
1 เทคโนโลยกีารบดอดัทีพ่สิจูนแ์ลว้: มาตรฐานการผลติคณุภาพสงูประสบความส�าเร็จมาจากประสบการณอ์นัยาวนาน
2 ขอ้ตอ่กลางแบบ 4 สลกั: ดว้ยการออกแบบทีค่�านงึถงึการใชง้านหนักและตอบโจทยใ์นทกุรบูแบบการท�างาน
3  Turbo pre-cleaner ถกูตดิตัง้ไวเ้หนอืเครือ่งยนต:์ อากาศบรสิทุธิเ์ทา่นัน้ทีถ่กูสง่ใหเ้ครือ่งยนต ์เพือ่ใหม้ัน่ใจ

วา่ มกีารเผาไหมท้ีส่มบรูณแ์บบ
4 โชค้อพัลดแรงกระแทก: แรงสัน่สะเทอืนทีถ่กูสง่จากลอ้บดไปยงัสว่นตา่งๆของเครือ่งจักรจะถกูดดูซบัใหล้ด
ลง เพือ่ยดือายกุารท�างานของเตรือ่งจักร.

ประสทิธภิาพสงู
เครือ่งยนต ์Tier III 
รถบดดนิรุน่ 1107 EX มคีณุสมบตัใิหมอ่นัทรง
พลงัดว้ยเครือ่งยนต ์4 สบู ระบายความรอ้นดว้ย
น�้า Tier III ใหก้�าลงัถงึ 102 แรงมา้ และเพิม่
แรงบดิ 16% เมือ่เทยีบกบัรุน่กอ่นหนา้

ดว้ยการใชง้านกวา่ 3 ลา้นยนูติทัว่โลก รวมทัง้รถ
ตกัหนา้ขดุหลงัรุน่ 570T ของ CASE เครือ่งยนต์
นีท้�าใหม้ัน่ใจไดถ้งึความน่าเชือ่ถอือนัยอดเยีย่ม 

เครือ่งยนตเ์ทอรโ์บมาพรอ้มกบัระบบอาฟเตอร์
คลูเลอรข์องอากาศทีม่ ีEGR ภายในซึง่เพิม่
ความหนาแน่นของอากาศทีเ่ขา้ไป จงึเพิม่
ประสทิธภิาพใหด้ขี ึน้ และลดการใชเ้ชือ้เพลงิลง

เมือ่ใชค้วบคูก่บั turbo pre-cleaner  และ
เครือ่งยนตร์ะบายความรอ้นดว้ยน�้าจงึระบาย
ความรอ้นไดด้เียีย่มและประหยดัน�้ามนัไดม้าก
ขึน้ ท�าใหใ้ชน้�้ามนัลดลง: -5% เมือ่เทยีบกบัรุน่
กอ่นหนา้

Turbo
Pre-Cleaner

FPT S8000: เทคโนโลยทีีพ่สิจูนแ์ลว้!

EX-SERIES
COMPACTOR
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ประสทิธภิาพการท�างานสงูสดุ
ขบัเคลือ่นดว้ยลอ้หนา้ (ลกูกลิง้) 
รถบดดนิแบบสัน่รุน่ 1107 EX มสีามแบบ เพือ่ตอบสนองทกุความตอ้งการในการบดอดัดนิทกุพืน้ผวิ:

• รถบดดนิรุน่ 1107 EX มตีวัขบัเดยีว(ลอ้ดา้นหลงั)และลล้กูกลิง้แบบเกลีย้ง (smooth drum)เพือ่การท�างาน
เอนกระสงคแ์ละแบบมาตรฐาน

• รถบดดนิรุน่ 1107 EX-D มตีวัขบัลกูกลิง้(ดา้นหนา้และดา้นหลงั) ท�าใหเ้พิม่แรงเกาะถนนขึน้ทีเ่นนิเขาและ
หลมุฝังกลบดนิ

•  รถบดดนิรุน่ 1107 EX-PD มตีวัขบัทีล่กู
กลิง้แบบหนาม(ดา้นหนา้และดา้นหลงั) 
เพือ่การบดอดัในวสัดทุีม่กีารยดึแน่น 
เชน่ดนิเหนยีวและดนิตะกอน

ระบบขบัเคลือ่นทีล่อ้บดอดัดา้นหนา้ซึง่
เป็นอปุกรณเ์สรมิ ประกอบดว้ยมอเตอร์
แรงบดิสงูทีถ่กูตดิตัง้บน โครงลอ้บดดา้น
หนา้เพือ่เพิม่ประสธิภิาพ
การบดอดัในลกัษณะของทางลาดชนัใหด้ี
ขีน้ถงึ 36%  
และสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการฉุด
ลากไดอ้กีดว้ยประสทิธภิาพในการฉุดลาก

ความคลอ่งตวัสงู
ส�าหรับทกุภารกจิ
การสัน่สะเทอืน 2 จังหวะมาจากป๊ัมลกูสบูแนวแกนสองทศิทาง
เคลือ่นทีแ่บบผันแปร มรีะบบควบคมุการเคลือ่นดว้ยไฟฟ้า 
ท�าใหก้ารบดอดัมปีระสทิธภิาพไมว่า่จะเป็นดนิชนดิใดกต็าม

• มคีวามคลอ่งตวัด:ี 
มมุสัน่ของลอ้บดอดั +/- 15° 
มมุเลีย้วแคบสดุ 37° – > รัศมี
เลีย้วแคบ 

• พวงมาลยัทีใ่ชแ้รงนอ้ยในการ
ควบคมุท�าใหช้ว่ยลความเมือ่ยลา้
ของคนขบั

• แรงสัน่สะเทอืนทีเ่หมาะสมท�าให ้
ไดค้ณุภาพงานทีม่ปีระสทิธภิาพ
สงู

• ขนาดทีเ่หมาะสมท�าใหง้า่ยใน
การขนสง่

DRUM DRIVE
AND VIBRATORY SYSTEM
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ต�าแหนง่คนขบัทีส่ะดวกและ
ปลอดภยั
- เขา้ถงึหอ้งโดยสารไดง้า่ยและปลอดภยั
- ทีน่ั่งหมนุตามเข็มนาฬกิา 90°
- ราวจับทีป่ลอดภยัรอบดา้น
-  ทศันวสิยัยอดเยีย่ม: ออกแบบหลงัคาให ้

มเีสาสองตน้ และมแีผน่ครอบเครือ่งยนต์
แบบลาด

ผลงานทีม่รีะดบัสงูสดุ
-  ความพอดขีองความถีแ่ละชว่งคลืน่ใน

การสัน่สะเทอืน
-  คานไขวเ้ป็นเหมอืนโครงสรา้งรับน�้า

หนักเพือ่เพิม่ความแข็งแรงและรับน�้า
หนักทีด่า้นหนา้ไดม้ากขึน้

-  ผนังโคง้ของลอ้บดดนิหนา 32 มม. 
ใหค้วามตา้นทานและความสม�า่เสมอ
ในการบดอดัไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม

ความนา่เชือ่ถอืสงู
-  เทอรโ์บเป็นอปุกรณม์าตราฐานทีม่ี

ระบบดกัจับฝุ่ นกอ่นการเผาไหม ้
- โครงรับน�้าหนักชนดิพเิศษส�าหรับที ่
จะกดลกูกลิง้ใหต้ดิกบัผวิของพืน้ดนิ 
เพือ่ใหม้กีารสง่แรงผา่นลงไปในดนิ
-  อปุกรณม์าตราฐานคณุภาพระดบัโลก

MAIN REASONS
TO CHOOSE THE 1107EX

แรงเหวีย่งถกูสรา้งจากอปุกรณภ์ายในทีเ่รยีกวา่ เพลาเยือ้งศนูย ์
(eccentric shaft) ซึง่กค็อืเพลาทีม่แีกนหมนุไมผ่า่นจดุศนูยก์ลาง
ของมวลของเพลา การหมนุเพลาเยือ้งศนูยน์ี ้จะท�าใหเ้กดิแรงหนี
ศนูยก์ลาง (centrifugal force) แรงนีจ้ะเกดิขึน้มากหรอืนอ้ยนัน้จะ
ขึน้อยูก่บัมวลทีเ่ยือ้งศนูยแ์ละความเร็วของเพลาทีห่มนุ แรงหนี
ศนูยก์ลางจะท�าใหล้กูกลิง้สัน่สะเทอืน นอกจากการสัน่สะเทอืนที่
เกดิขึน้แลว้ยงัจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งมนี�้าหนักของโครงมากพอทีจ่ะกดลกู
กลิง้ ใหต้ดิกบัผวิของพืน้ดนิ เพือ่ใหม้กีารสง่แรงผา่นลงไปในดนิ
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ประสทิธภิาพสงู
เครือ่งยนตเ์ทอรโ์บมาพรอ้มกบั
ระบบอาฟเตอรค์ลูเลอรข์อง
อากาศ จงึเพิม่ความหนาแน่น
ของอากาศทีเ่ขา้ไป ชว่ยเพิม่
ประสทิธภิาพและลดการใช ้
น�้ามนัเชือ้เพลงิ

การบ�ารงุรกัษาทีง่า่ยและปลอดภยั
การบ�ารงุรักษาประจ�าวนัท�าไดจ้าก ระดบัพืน้ดนิ
และฝาครอบเครือ่งยนตถ์กูออกแบบมาใหเ้ป็นชิน้
เดยีวกนัและสามารถยกเปิดขึน้ได ้
ลดเวลาหยดุท�างานและตน้ทนุด�าเนนิงาน จงึท�าให ้
ไดง้านมากขึน้และใหผ้ลก�าไรทีด่กีวา่



8

ต�าแหนง่คนขบัทีส่ะดวกและปลอดภยั
การเขา้ถงึหอ้งโดยสารทีง่า่ยและทศันวสิยัทีด่เียีย่ม
• ทีน่ั่งสามารถหมนุตามเข็มนาฬกิาได ้90° เพือ่ใหท้ศันวสิยัทีด่ขีองลอ้หลงัและลอ้บดอดัดา้นหนา้ในทกุขัน้ตอน
• เขา้ถงึหอ้งโดยสารงา่ยและปลอดภยัเพราะมบีนัไดทีก่วา้งและราวจับทีแ่ข็งแกรง่
• ราวมอืจับทีป่ลอดภยัโดยรอบ
• เสาหลงัคาสามารถถอดออกไดแ้ละพับไดอ้ยา่งงา่ยดายเพือ่การขนสง่ทีร่วดเร็ว
• ต�าแหน่งคนขบัตดิตัง้โชค้อพัยางเพือ่ลดแรงสัน่สะเทอืนทีส่ง่ผา่นมา
• มไีฟหนา้ 2 ดวง + ไฟหวั 2 ดวงและไฟหลงั 2 ดวงเป็นมาตรฐาน – ไฟท�างานดา้นขา้ง 2 ดวงเป็นอปุกรณเ์สรมิ

การบ�ารงุรกัษาทีง่า่ยและปลอดภยั
ลดเวลาหยดุท�างานและคา่ใชจ้า่ย
• แบตเตอรีแ่ละสว่นทีต่อ้งตรวจเชคหลกัทัง้หมดสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยในระดบัพืน้ดนิเพราะฝาครอบฝา

ครอบเครือ่งยนตถ์กูออกแบบมาใหเ้ป็นชิน้เดยีวกนัและสามารถยกเปิดขึน้ได ้
• ต�าแหน่งเครือ่งยนตอ์�านวยความสะดวกในการเขา้ถงึป๊ัมไฮดรอสเตตกิและป๊ัมไฮดรอลกิ

EX-SERIES
COMPACTOR
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OPERATOR STATION 
AND MAINTENANCE
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เครือ่งยนต์
ยีห่อ้  _______________________________________ FPT
รุน่  ______________________________S 8000 – Tier III
ชนดิ  ________________ 4 จังหวะ เทอรโ์บ อาฟเตอรค์ลูเลอร์
กระบอกสบู  ____________________________________ 4
กระบอกสบู/ชว่งชกั  ____________________ 104 x 115 มม.
ปรมิาตรของกระบอกสบู (ลติร)  _____________________3.9
การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิ  __________โดยตรง (ไดเร็กอนิเจ็คชนั)
เชือ้เพลงิ  __________________ เครือ่งยนตด์เีซลความเร็วสงู
ตวักรองน�้ามนัเชือ้เพลงิ  ___________________ ชนดิหมนุวน
อากาศเขา้  ____________________เทอรโ์บกบั EGR ภายใน
ตวักรองอากาศ  _______________ ชนดิแหง้มไีสก้รองสองชดุ
ตวักรองน�้ามนัหลอ่ลืน่  ____________________ ชนดิหมนุวน
การระบายความรอ้น  _______________________ ของเหลว
ความเร็วของเครือ่งยนต ์(ไมม่โีหลด) 
- ต�า่: ____________________________________ 950±50
- สงู:  __________________________________ 2150±25 
แรงมา้สงูสดุ__________________________________ 100 
(ทีร่อบหมนุ) ________________________________ 2200
(ISO3046)
แรงบดิสงูสดุ (นวิตนั-เมตร) _______________________ 458
(ทีร่อบหมนุ) ________________________________ 1300

ระบบส ัน่สะเทอืน
ชนดิ  __ป๊ัมกระบอกสบูแกนสองทศิทางเคลือ่นทีแ่บบแปรผันดว้ย

การควบคมุปรมิาตรดว้ยไฟฟ้า
ป๊ัมขบัและสัน่สะเทอืน  _________________________ กลไก
อตัราสว่นเครือ่งยนตต์อ่ป๊ัม  _____________ ขบัเคลือ่นตรง 1:1
ปรมิาตรของกระบอกสบู (ซซี/ีรอบ)  ________________34.4
ความดนัจา่ย (บาร)์  _____________________________ 27
มอเตอรส์ัน่สะเทอืน  _______ ปรมิาตรคงทีท่ีต่ดิตัง้บนลอ้บดอดั

พวงมาลยั
ระบบบงัคบัเลีย้ว  _________ พวงมาลยัไฮดรอสเตตกิทีค่วบคมุ
มมุพวงมาลยั  _______________________37° ในแตล่ะดา้น

(74° ระหวา่งต�าแหน่งหยดุถงึหยดุ)
รัศมเีลีย้ว (รัศมวีงใน) (ม)  _______________________3.65 
มมุเอยีงของลอ้บดอดั  __________________________ 15°
ขนาดยาง  _____________________________ 23.1/18-26

ยางแบบไมม่ยีางใน 8 PR หรอื 12 PR

ระบบไฟฟ้า
กระแสจากเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากระแสสลบั (แอมแปร)์  _____ 65
แบตเตอรี ่(โวลต/์แอมแปร-์ชัว่โมง)  ____________ 12 / 130

ความจใุชง้าน
ถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (ลติร)  ________________________ 235
ถงัน�้ามนัไฮดรอลกิ (ลติร)  ________________________ 70
หอ้งขอ้เหวีย่งเครือ่งยนต ์(ลติร) _____________________9.1 
น�้าหลอ่เย็นเครือ่งยนต ์(ลติร) ______________________ 15

การขบัเคลือ่น
ชนดิ  ___ตวัขบัไฮดรอสเตตกิแบบปรมิาตรผันแปรทีป๊ั่มมปีรมิาตรผันแปร
ป๊ัมขบั  ___________________________________ เชงิกล
อตัราสว่นเครือ่งยนตต์อ่ป๊ัม  _____________ ขบัเคลือ่นตรง 1:1
ชนดิ  _______________________________ ปรมิาณผันแปร  

ไหลสองทศิทางตามแนวแกน 
ป๊ัมลกูสบูทีม่ี

การควบคมุดว้ยตวัเอง
ปรมิาตรของกระบอกสบู (ซซี/ีรอบ)  _________________ 75
อตัราพกิดัของเครือ่งยนต ์(ลติรตอ่นาท)ี  _____________ 156
ความดนัจา่ย (บาร)์  _____________________________ 27

มอเตอรข์บั
ชนดิ  ___มอเตอรข์บัแรงบดิต�า่ความเร็วสงู ทีต่ดิตัง้บนแกนเขา้ของ

เพลาหลงั
ส�าหรับขบัลอ้บดอดั (ตวัเลอืก)  ___ มอเตอรข์บัแรงบดิสงูความเร็วต�า่

 ทีต่ดิตัง้บนโครงลอ้บดดา้นหนา้พรอ้มมอเตอรท์ีเ่พลาหลงั
ตวักรองน�้ามนัไฮดรอลกิ  _________________________ ตลบั
เพลา  __กลไกเบรกมอืตดิตัง้ส�าหรับงานหนัก และเฟืองพลาเนต

ดา้นนอก 
เบรกมอื  _________________ แบบสปรงิทีป่ลดดว้ยไฮดรอลกิ
การขึน้เบรก  ____ เปิด/ปิดเบรกมอืทีแ่ผงหนา้ปัด ดบัเครือ่งยนต์

ความเร็วของเครือ่งจกัร:
- ความเร็วท�างาน (กม./ชม.) _____________________ 0-5.5 
- ความเร็วขบัเคลือ่น (กม./ชม.)__________________ 0-11.5
ตวัขบัสดุทา้ย  _____________ เฟืองพลาเนตตวันอกแรงบดิสงู

ความลาด 
ไมม่ตีวัขบัลอ้บด (%)  ______________________ 31 (17°)
มตีวัขบัลอ้บด (%)  ________________________ 36 (20°)
ไมต่อ่เนือ่ง (%)  _______________________________ 40 

เครือ่งมอืวดั
ตวัชีว้ดั  ___ เบรกมอื, ไฟสงู, ไฟต�า่, ต�าแหน่ง, แบตเตอรีไ่มช่ารจ์, 

2 ความเร็ว, อุน่กอ่นสนัดาป, เลีย้วซา้ยและขวา, เกยีรว์า่ง
มาตรวดั  ___ ชัว่โมงท�างานแบบดจิติอล, อณุหภมูขิองน�้า, ระดบั

น�้ามนัเชือ้เพลงิ, รอบหมนุของเครือ่งยนต์
ไฟ/สญัญาณเตอืน  ___ น�้าหลอ่เย็นรอ้นจัด, ตวักรองน�้ามนัไฮดรอลิ

กอดุตนั, แรงดนัน�้ามนัหลอ่ลืน่ต�า่, ตวักรองอากาศอดุตนั

อปุกรณม์าตรฐาน
หลงัคาซนัรฟู, แตร, ไฟท�างานดา้นหนา้และดา้นหลงั, ทีน่ั่งคน
ขบัหมนุ 90°, โครงสรา้งราวป้องกนัทีน่ั่งคนขบั, ฝาครอบ
เครือ่งยนตแ์บบเอยีง, แผงตะแกรงป้องกนั, สวติชส์ลบัป้องกนั
จากอากาศ IP67, หนา้ปัดเครือ่งวดั, กลอ่งถงุมอืส�าหรับคนขบั, 
ขาหลงัคาออกแบบใหแ้ยกไดง้า่ยเพือ่การขนสง่, ผนังโคง้ของลอ้
บดอดัดนิหนา 32 มม.

ขอ้มลูจ�าเพาะ

EX-SERIES
COMPACTOR
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ขนาด
A ระยะทางแนวนอนจากศนูยก์ลางของลอ้บดอดัจนถงึ

ศนูยก์ลางของยาง มม. 3003
B ความกวา้งโดยรวมของเครือ่งจักร มม. 2324
C สว่นยืน่ไปดา้นหลงั มม. 1562
D1 เสน้ผา่ศนูยก์ลางของยางหลงั มม. 1528
D2 เสน้ผา่ศนูยก์ลางของลอ้บดอดั มม. 1500
H1 ความสงูของทอ่เก็บเสยีงจากระดบัพืน้ดนิ มม. 2561
H2 ความสงูโดยรวมของเครือ่งจักร (เมือ่ขนสง่) มม. 3373
K ระยะหา่งใตท้อ้ง มม. 382
L ความยาวโดยรวมของเครือ่งจักร มม. 5508
O1 สว่นยืน่ไปดา้นขา้ง มม. 87
S ความหนาของผนังโคง้ของลอ้บดอดัดนิ มม. 32
W2 ความกวา้งโดยรวมของลอ้บดอดั มม. 2150
E1 มมุลอ้เอยีงหลงั มม. 36
E2 มมุลอ้เอยีงหลงัหนา้ มม. 35

ขอ้มลูการท�างาน 1107	EX 1107	EX-D 1107	EX-PD	
(ตอ้งมตีวัขบัลอ้บดอดั)

น�้าหนักขณะท�างานกบัคนขบั กก. 11030 11080 12390
โหลดเพลาหนา้ กก. 6333 6480 7790
โหลดเพลาหลงั กก. 4697 4600 4600
โหลดสเตตกิเชงิเสน้ลอ้หนา้ กก./

ซม. 30 30 (-)

ระบบส ัน่สะเทอืน 1107	EX 1107	EX-D 1107	EX-PD
(ตอ้งมตีวัขบัลอ้บดอดั)

ขัน้ตอนการสัน่สะเทอืน 1 2 1 2 1
ความถี่ เฮริท์ซ์ 31 34 31 34 30
ชว่งคลืน่ มม. 1.8 0.8 1.8 0.8 1.3
แรงเหวีย่งหนศีนูยก์ลาง กก. 26887 14888 26887 14888 25180
แรงสงูสดุ กก. 33092 21093 33357 21358 33080

ขนาดท ัว่ไป

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

หมายเหต:ุ CASE มอีปุกรณม์าตราฐานเฉพาะส�าหรับประเทศตา่งๆ 
และมอีปุกรณเ์สรมิมากมาย (OPT) ภาพประกอบนีห้รอืแผน่พับอืน่ๆ 
อาจเกีย่วขอ้งกบัอปุกรณม์าตรฐานหรอือปุกรณท์างเลอืก โปรด
ปรกึษาตวัแทนจ�าหน่ายของ CASE เพือ่ทราบขอ้มลูใดๆ ในเรือ่งนี ้
และการปรับปรงุใดๆ ทีไ่ปไดข้องสว่นประกอบ CNH Industrial 
สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับเปลีย่นขอ้มลูจ�าเพาะของเครือ่งจักรโดยไมม่ภีาระ
หนา้ทีใ่ดๆ เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว


