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ผูเ้ชีย่วชาญของโลกแหง่ความจรงิ
ต ัง้แตปี่ พ.ศ. 2385

2385  CASE ไดก้อ่ต ัง้ข ึน้
2412   เครือ่งยนตไ์อน�า้แบบเคลือ่นที่

ไดค้นัแรกของ CASE - การ
กอ่สรา้งท�าถนนไดเ้กดิขึน้!

2500   อตุสาหกรรม CASE เป็นโรงงาน
แรกทีผ่ลติรถตกัหนา้/ขดุหลงั
รวมกนัคร ัง้แรกในโลก 

2501   ถอืก�าเนดิรถตกัลอ้ยางขบัเคลือ่น 
4 ลอ้คนัแรกของ CASE คอื W9

2510   CASE เขา้สูต่ลาดรถขดุ
2541   การควบคมุบนรถตกัหนา้ 

ขดุหลงัและรถตกัลอ้ยาง
อเนกประสงคข์นาดเล็ก: เป็นรถ 
คนัแรกของ CASE อกีเชน่กนั

2554   หอ้งโดยสารมองเห็นไดร้อบ 
เปิดตวัในรถซรีสี ์800 และ 
ตดิต ัง้เครือ่งยนต ์FPT Tier III 
(Series B)

2555   ใชต้วัแปลงแรงบดิเปิดตวัในรถ
รุน่บกุเบกิ 885B

2558   รถเกรดดนิของ CASE เขา้สู่
ตลาดยโุรปกบั T4 รุน่ลา่สดุ/รุน่ 
EU Tier IV แบบใหม่

HERITAGE

A TRADITION OF INDUSTRY FIRSTS
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845B 865B

885B

VHP
ก�าลงัแบบผนัแปร
เพือ่ประสทิธภิาพทีด่เียีย่ม
จากการออกแบบใบมดีไมซ่�้าใคร ท�าใหเ้ปลีย่น
จากรถแบบซพูเีรยีรม์กิซไ์ปเป็นเครือ่งยนตเ์ทอรโ์บ 
Tier III และมปีระสทิธภิาพเชือ้เพลงิทีด่ ีโดยที่
ใหค้วามเร็วสงูสดุถงึ 43 กม./ชม. กบัหอ้งโดยสาร 
ทีก่วา้งขวาง ตดิตัง้ทางดา้นหลงั ทีใ่หค้นขบัมอง
เห็นการท�างานของสว่นประกอบของเครือ่งไดด้ี
เป็นพเิศษ  
เพือ่ใหป้ระสทิธภิาพสงูขึน้ Dual Power เพิม่การ
ท�างานทีค่วามเร็วสงูกวา่ใน (845B/885B) หรอื
แบบ Triple (865B) ซึง่มผีลท�าใหก้ารท�างาน
ของเครือ่งยนตร์าบเรยีบตัง้แตเ่กยีร ์4 เป็นตน้ไป 

POWER

TO THE GROUND



4

ใบมดีแบบหลายรศัมี
ไดง้านเพิม่แตใ่ชก้�าลงันอ้ยลง 
ใบมดีวนเขา้แบบเสรมิแรง ท�าใหอ้ายใุชง้านของใบมดีนานขึน้ดว้ยรัศมี
ทีแ่ตกตา่งกนั การออกแบบรัศมขีอง CASE ประกอบดว้ยรัศมตีา่งกนั
สามแบบ ท�าใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ท�าใหก้ารตดั ผสม และบดอดั
รวมสามแบบไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ผลของการผสมมปีระสทิธภิาพในการ
กระจายวสัดดุนิไดด้อีกีดว้ย กลไกนีถ้อืเป็นหวัใจหลกัในการปรับปรงุ 
ผวิถนนใหส้ม�า่เสมอและมอีายยุนืนาน

โครงสรา้งแขนลากรปูตวั "A"
เพิม่อายกุารท�างานใหย้าวนานยิง่ขึน้
โครงแขนลากทนทานและเฟืองวงกลมก�าลงัสงูทางดา้นหนา้
ใหก้ารทรงตวัทีด่เียีย่ม แขนลากรปูตวั A มกีารออกแบบโครง
รปูกลอ่งแบบใชง้านหนักทีด่า้นหนา้ ทีร่องรับเฟืองวงกลมดว้ย
รปูแบบทีห่ลากหลาย เพิม่อายขุองเฟืองวงกลมและสว่น
ประกอบของแขนลาก

เฟืองวงกลมทีข่บัเคลือ่นจากดา้นนอก
ทนตอ่แรงกระแทก
รถเกรด CASE ไดอ้อกแบบใหม้ซีีฟั่นเฟืองวงกลมดา้นนอก ซีฟั่นดา้นนอก 
ท�าความสะอาดงา่ยกวา่ และใหพ้ืน้ทีส่มัผัสขนาดใหญเ่พือ่หลกีเลีย่ง 
การสกึหรอของสว่นประกอบ และไดร้ะดบัทีด่ขี ึน้เมือ่หมนุใบมดีภายใต ้
โหลดซึง่หมายความวา่ ไมจ่�าเป็นตอ้งมคีลทัช ์(slip clutches) หรอืสลกั 
(shear pins) ซึง่โดยปกตจิะตอ้งท�าการซอ่มแซมหรอืปรับต�าแหน่ง 
อยูเ่สมอ

B-SERIES

MOTOR GRADERS
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เฟืองวงกลมดดูซบัและลดแรง
กระแทก
ปลอดภยัในสภาวะทีย่ากล�าบาก
อปุกรณเ์สรมิพเิศษชว่ยปกป้องเป็นเฟืองวงกลมของคณุ ท�าหนา้ทีเ่ป็น
โชค้อพั และชว่ยใหใ้บมดีไถขา้มสิง่กดีขวาง และจากนัน้มนัก็จะหมนุ
กลบัไปยงัต�าแหน่งเดมิ กลไกนีท้�างานโดยอตัโนมตั ิ 
ไมต่อ้งมกีารปรับแตง่เพิม่เตมิโดยคนขบั

MOLDBOARD

PRECISION TECHNOLOGY
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ทศันวสิยัทีส่งู
มองเห็นเฟืองวงกลม แซดเดิล้ ใบมดีและ 
สว่นอืน่ๆไดม้ากกวา่
หอ้งโดยสารทีต่ดิตัง้ดา้นหลงัของรถเกรด Series B  
รวมกบักระจกหนา้ตา่งจากพืน้ถงึเพดานท�าใหค้นขบั 
มองเห็นไดอ้ยา่งดเียีย่ม ไมว่า่จะเป็นกระจกมองขา้ง  
ใบมดี เฟืองวงกลม แซดเดิล้และยาง
ในขณะทีร่อบเครือ่งยนตจ์ะลาดเอยีง 
ไปทางทา้ยซึง่ท�าใหท้ศันวสิยัยอดเยีย่ม 
เมือ่เดนิรถถอยหลงั

หอ้งโดยสารขนาดใหญ ่
การท�างานทีป่ราศจากความเครยีด
หอ้งโดยสารแบบ Isomount ทีช่ว่ยลดเสยีงรบกวน 
ลดการสัน่สะเทอืน และจะขจัดความเมือ่ยลา้ของ 
คนขบัดว้ย นอกจากนี ้ทีน่ั่งกนัสะเทอืนมสีว่นควบคมุ 
การสัน่สะเทอืนของเอว ไมเ่พยีงแตค่นขบัทกุคนจะ
สะดวกสบาย แตย่งัท�างานไดม้ากขึน้ดว้ย  
ฝาครอบเครือ่งยนตท์ีล่าดไปดา้นหลงั กระจก
ชนดิทนทานสงู และกระจกจากพืน้ถงึฝ้าเพดาน
พรอ้มดว้ยกระจกดา้นหลงัทีล่ะลายฝ้าไดท้�าให ้
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนทีด่า้นหลงัและดา้นหนา้

หอ้งโดยสารทีต่ดิต ัง้ไวด้า้นหลงั
สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ
การออกแบบทศันวสิยัทางดา้นหนา้ในระดบัอตุสาหกรรม
เฉพาะของ Case™ ท�าใหส้ามารถตดิตัง้หอ้งโดยสารไป
ทางดา้นหลงัของเครือ่งจักรได ้จากการเนน้การควบคมุ
ทางดา้นหนา้ คนขบัจะรักษาต�าแหน่งตรงกลางในขณะที่
คนับงัคบัคราดสา่ยไปมา การออกแบบนีช้ว่ยเพิม่
ทศันวสิยัไปยงัหวัไถ เฟืองวงกลม แซดเดิล้ และยาง 
การควบคมุทางดา้นหนา้ท�าใหค้นขบัเห็นทางดา้นหลงั
และดา้นหนา้ของเครือ่งจักรพรอ้มกนั โดยทีค่นขบัไม่
ตอ้งมองดา้นขา้งขณะเครือ่งจักรก�าลงัท�างาน นอกจากนี ้
การควบคมุทางดา้นหนา้ชว่ยใหรั้ศมหีมนุแคบ ซึง่เหมาะ
ส�าหรับงานในมมุอบัและหน่วยงานกอ่สรา้งทีค่บัแคบ

CAB

COMFORT RULES
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เขา้ถงึไดง้า่ย 
ท�าใหอ้ะไรๆ งา่ยขึน้
เมือ่คณุลงทนุในอปุกรณข์อง CASE น่ันคอืคณุมองหาความทนทาน รถเกลีย่ดนิซรีสี ์B ก็ไมม่ขีอ้ยกเวน้ 
เพยีงแคเ่ปิดฝาครอบ จนถงึมาตรวดัและจดุตรวจเชค็ทีม่องเห็นไดจ้ากพืน้ดนิ คณุสามารถบ�ารงุรักษาประจ�า
วนัโดยใชเ้วลาเพยีงไมก่ีน่าท ีเป็นวธิทีีง่า่ยทีส่ดุ เพือ่ชว่ยใหค้ณุไดรั้บสมรรถนะทีม่ปีระสทิธภิาพและอาย ุ
การใชง้านทีย่าวนานทีส่ดุจากเครือ่งจักรของคณุ

การบ�ารงุรกัษาทีง่า่ยและปลอดภยั 
โดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอืพเิศษ
การบ�ารงุรักษาประจ�าวนัของรถเกลีย่ดนิแตล่ะรุน่ของ CASE สามารถจัดการไดโ้ดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอืใดๆ 
โดยเฉพาะ สามารถจะถอดฝาครอบทัง้หมดออกไดง้า่ย หรอืยกออกโดยไมต่อ้งเปลอืงแรงใดๆ ท�าใหม้อง
เห็นไดแ้ละเอือ้มถงึสว่นประกอบทีส่�าคญัทัง้หมดของเครือ่งจักร สามารถเตมิน�้ามนัรถเกรดไดโ้ดยตรงจาก 
พืน้ดนิ และความจขุองถงัขนาดใหญช่ว่ยใหส้ามารถท�างานตลอดทัง้วนัโดยไมต่อ้งหยดุเครือ่งจักร

B-SERIES

MOTOR GRADERS
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1. กรองอากาศของเครือ่งยนต์
2. การเตมิน�้ามนัเชือ้เพลงิ
3. สอ้มเฟืองวงกลมภายนอก

4. พอรต์ทดสอบไฮดรอลกิ
5. หวัอดัจาระบี
6. แบตเตอรีแ่บบโยกออก

7. มาตรวดัแบบเห็นไดท้นัที
8. ฝาครอบเครือ่งยนตแ์บบพลกิขึน้
9. ทอ่ระบายน�้ามนั

MAINTENANCE

SAFE AND EASY
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คราดขนาดเล็กรปูตวัว ีตดิดา้นหนา้ของตวัรถ

ความคลอ่งตวัสงู
CASE มอีปุกรณป์ระกอบรถเกลีย่ดนิอเนกประสงคแ์ละอปุกรณเ์สรมิ 
ทีห่ลากหลายซึง่รวมถงึ:

น�้าหนักถว่งหนา้ แผน่กนัชนดา้นหนา้

คราดขนาดใหญต่ดิดา้นหลงัของตวัรถ โดเซอรเ์บลดดา้นหนา้

ATTACHMENTS

THE ART OF VERSATILITY

• น�้าหนักถว่งดา้นหนา้
• คราดขนาดใหญต่ดิดา้นหลงัของตวัรถ
• คราดขนาดเล็กรปูตวัว ีตดิดา้นหนา้ของตวัรถ
• แผน่กนัชนหนา้ - ชนดิเบา 1,084 ปอนด ์ 
  - ชนดิหนัก 1,764 ปอนด์
• โดเซอรเ์บลดดา้นหนา้

• ตะขอดงึดา้นหลงั
• ชดุไฟสอ่งสวา่งเพิม่เตมิ
• หมอ้ลมกระบอกสบูยก
• ตวัควบคมุใบมดีใหล้อย
• สว่นตอ่ใบมดี
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การล็อกตวัแปลงแรงบดิ
ระบบเกยีรข์อง CASE มตีวัแปลงแรงบดิโดยทัว่ไป 
ทีเ่รยีบ ส�าหรับงานเกลีย่ดนิระดบัละเอยีด และแกไ้ข
ปัญหาใหข้บัเคลือ่นโดยตรงเพือ่การสง่ก�าลงัทีเ่ต็มที่

ระบบไฮดรอลกิที ่
ตรวจสอบโหลดได้
ใหค้วามสมดลุของการไหลในการใชง้าน
ทัง้หมด และเคลือ่นไหวของใบมดีพรอ้มกนั

ใบมดีแบบหลายรศัมี
ลดการดดูซบัพลงังานและใหก้ารบดอดั 
ทีเ่หมาะสม

โครงแขนลากรปูตวั A
การกระจายแรงใหด้ทีีส่ดุในทกุสภาพ 
ท�าใหอ้ายกุารใชง้านยาวนาน

MAIN REASONS

TO CHOOSE THE B-SERIES



VHP

ก�าลงัผนัแปรทีม่ ี
ประสทิธภิาพ
เครือ่งยนต ์FPT ใหก้�าลงัที่
ตอ้งการไมว่า่งานใดๆ ได ้
เสมอ ในรุน่ 845B และ 885B 
มกี�าลงัแรงมา้ 2 แบบ ในขณะ
ทีรุ่น่ 865B มกีารตัง้คา่
โปรแกรมก�าลงัแรงมา้ 3 แบบ
เพือ่สมรรถนะทีด่ยี ิง่ข ึน้

การเขา้ถงึทีง่า่ยดาย
การซอ่มบ�ารงุทีง่า่ยเป็นสว่นหนึง่ของ
หวัใจของ CASE: การตรวจสอบซอ่ม
บ�ารงุหลกัทัง้หมดสามารถท�าไดอ้ยา่ง
งา่ยดายจากระดบัพืน้ดนิ จดุบรกิารซอ่ม
ทกุจดุมคีวามสะดวกเพราะถกูจัดกลุม่และ
จัดต�าแหน่งไวแ้ลว้

ความคลอ่งตวัสงู
มตีวัเลอืกทีห่ลากหลายไวเ้พือ่ใหบ้รกิารแก่
ลกูคา้ทกุคน สามารถปรับแตง่รถเกลีย่ดนิให ้
เหมาะสมกบัการใชง้านไดม้ากทีส่ดุ

ซีฟ่นัเฟืองวงกลม
ทีข่บัเคลือ่นจากภายนอก
ปีกนกภายนอกไมไ่ดม้ไีวเ้พือ่รับแรงกระแทกใดๆ 
ขณะทีท่�างานเกลีย่ดนิหนัก ในขณะเดยีวกนั ซีฟั่น
ภายนอกทีเ่ป็นวงแหวนเอยีงป้องกนัการตกคา้งสะสม
ของวสัดดุนิ ท�าใหอ้ายกุารท�างานยนืยาวขึน้

หอ้งโดยสารทีต่ดิต ัง้ไวด้า้นหลงั
การควบคมุและสิง่อ�านวยความสะดวกทีด่ี
ทีส่ดุ: ท�าใหค้นขบัหนัไปใหส้อดคลอ้งกบั
ทศิทางการท�างานอยูเ่สมอ
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อะไหลแ่ละบรกิาร
CNH Industrial Parts & Service มวีตัถปุระสงคเ์ดน่อยูห่นึง่ประการ: เพิม่เวลาทีม่ปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพของอปุกรณ์
ของคณุ โดยการใหอ้ะไหลแ่ละการบรกิารอยา่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ ในการปฏบิตังิานเชน่นี ้เรามเีครอืขา่ยศนูยอ์ะไหล่
ทัว่โลก 57 ศนูยท์ีจั่ดการกบัอะไหล ่5 ลา้นชิน้ และจัดสง่ตามใบสัง่ซือ้มากกวา่ 36 ลา้นใบในทกุๆ ปี เราจัดสง่ทัง้กลางวนัและ
กลางคนืโดยไมม่วีนัหยดุ ครอบคลมุเครือ่งจักร 3.5 ลา้นเครือ่ง ผา่นความรว่มมอืกบัซพัพลายเออรท์ีผ่า่นมาตรฐานคณุภาพที่
เขม้งวดในแงข่องวตัถดุบิและกระบวนการผลติ มกีารทดสอบเพือ่ใหม้ัน่ใจถงึความน่าเชือ่ถอืของผลติภณัฑ ์ความทนทาน 
และความปลอดภยั สามารถรับประกนัมลูคา่ของเครือ่งจักรและประสทิธภิาพการท�างานไดใ้นระยะยาวไดอ้ยา่งเครง่ครัด มี
การกระจายและมคีวามพรอ้มของอปุกรณเ์สรมิและอะไหลส่�าหรับตลอดรอบการใชง้านของเครือ่งจักร อะไหลข่องเรารับประกนั 
ความน่าเชือ่ถอืและประสทิธภิาพการท�างานสงูสดุตลอดเวลา นอกจากนี ้เรายงัมอีปุกรณแ์บบก�าหนดเองทีห่ลากหลายเพือ่
ปรับปรงุประสทิธภิาพ ความสะดวกสบาย และความปลอดภยัของเครือ่งจักรของเรา อะไหลผ่ลติซ�้า (Reman) ของเราใหช้วีติ
ใหมแ่กผ่ลติภณัฑ ์เป็นประโยชนต์อ่ลกูคา้และสิง่แวดลอ้ม ประการสดุทา้ย สายการผลติพเิศษของเราตอบสนองความตอ้งการ 
ชิน้สว่นอะไหลส่�าหรับเครือ่งรุน่เกา่และรุน่ทีม่าจากผูผ้ลติรายอืน่

SERVICES

A VALUABLE PARTNERSHIP
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เครือ่งยนต์
ยีห่อ้  _______________________________________ FPT
รุน่  __________________________________ F4HE9684L
ชนดิ  ____ระบบเชือ้เพลงิคอมมอนเรลควบคมุดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์ 
                                                     ระบายความรอ้นดว้ยน�้า 

หวัฉีดโดยตรง 4 จังหวะ เทอรโ์บ และระบบอนิเตอรค์ลูเลอร์
(ไดรั้บการรับรองดา้นสิง่แวดลอ้ม EPA Tier III) 

กระบอกสบู  _____________________________ 6  สบูเรยีง
ขนาดของกระบอกสบูและชว่งชกั  __________ 104 x 132 มม.
ปรมิาตรกระบอกสบูของเครือ่งยนต ์ ____6.7 ลติร (6728 ซม.³)
ก�าลงัมา้ที ่2,200 รอบตอ่นาที
ก�าลงัรวม (SAE J1995) 
แรงมา้ทีช่ดุก�าลงัต�า่  _________ 150 แรงมา้ (112 กโิลวตัต)์*1 
ชดุเเรงมา้ทีก่�าลงัสงู   ________ 173 แรงมา้ (129 กโิลวตัต)์*2   
ก�าลงัสทุธ ิ(SAE J1349) 
กราฟต�า่  _________________ 140 แรงมา้ (104 กโิลวตัต)์*1 
กราฟสงู  _________________ 163 แรงมา้ (119 กโิลวตัต)์*2
แรงบดิสงูสดุที ่1,500 รอบตอ่นาที
ก�าลงัรวม (ก�าลงัรวม SAE J1995)
กราฟต�า่  ______________________________659 ก�าลงั*1 
กราฟสงู  ______________________________758 ก�าลงั*2 
ก�าลงัสทุธ ิ(SAE J1349) 
กราฟต�า่  ______________________________591 ก�าลงั*1 
กราฟสงู  ______________________________678 ก�าลงั*2

ระบบขบัเคลือ่น
เพลาหลงั 
ระยะหา่งจากพืน้ดนิ  _________________________ 374 มม.
เฟืองทา้ย  _____ ลมิเิตดสลปิ ดฟิเฟอเรนเชยีล/สง่แรงบดิ 60%
* เบรก  __________________________ ดสิกเ์บรกเเบบเปียก   
จ�านวนแผน่ดสิกต์อ่เบรกแตล่ะลอ้  ____________________ 5 
เพลาคู่
ชนดิ  ______________ แผน่เชือ่ม (2204 x 631 x 200.5 มม.)
การสา่ย  _________________________20º ในแตล่ะทศิทาง
ระยะโซค่วบคมุ  ___________________________ 50.8 มม.
ความหนาของผนังขา้งดา้นภายในและภายนอก  ______ 19 มม.
เพลาหนา้
ชนดิ  ______________________ เหล็กเชือ่มแบบตา้นทานสงู
การสา่ย  _________________________20º ในแตล่ะทศิทาง
ระดบัเอยีงลอ้  ___________________ 15,3º ในแตล่ะทศิทาง
ระยะหา่งจากพืน้ดนิ  _________________________ 580 มม. 
* SAE J150 3450 (ประสทิธภิาพของเบรก)

ระบบไฮดรอลกิ
ชนดิ  ________________________ตรวจจับภาระงานระบบปิด
ป๊ัมไฮดรอลกิ ___ ป๊ัมลกูสบูหมนุตามแนวแกน, เเปรผันอตัราการไหล 

                                              พรอ้มระบบตรวจจับโหลด
อตัราการไหล _________ 186 ลติร/นาท ี(49 แกลลอนตอ่นาท)ี  
                                                      ที ่2200 รอบตอ่นาที

วาลว์ควบคมุ  _______________________________ 9 ตอน

ระบบสง่ก�าลงั
ยีห่อ้  ________________________________________ ZF
รุน่  _____________________ ZF TC LOCK UP 6WG – 160
ชนดิ  __ทอรค์คอนเวอรเ์ตอร ์(สามารถท�างานเป็นการขบัเคลือ่นโดยตรง)

เกยีรพ์าวเวอรช์พิ ใชร้ะบบไฟฟ้าในการควมคมุการเปลีย่นเกยีร,์ เกยีร์
อตัโนมตั,ิ และไมต่อ้งเหยยีบคนัเรง่เพือ่เดนิหนา้

เกยีร ์ __________________6 เกยีรเ์ดนิหนา้/3 เกยีรถ์อยหลงั 
ระบบตรวจสอบความผดิพลาดเครือ่งจักร  ______ ระบบบนตวัรถ
 ความเร็ว - กม./ชม.  เดนิหนา้  ถอยหลงั
 เกยีร ์1  5.0  5.3
 เกยีร ์2  7.7 12.5
 เกยีร ์3  11.8 28.6
 เกยีร ์4  18.2 -
 เกยีร ์5  27.2 -
 เกยีร ์6  41.5 -

ระบบไฟฟ้า
ไฟฟ้า  ___________________________________24 โวลต ์
เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากระแสสลบั  ______________ 90 แอมแปร์
แบตเตอรี ่ ______ 2 x 100 แอมแปร-์ชัว่โมง – บ�ารงุรักษานอ้ย

พวงมาลยั
ชนดิ  ________________________________ ไฮดรอสเตตกิ
รอบหมนุพวงมาลยั (ล็อกถงึล็อก)  __________________4.75
ขดีความสามารถของป๊ัมที ่2,200 รอบตอ่นาท ี ___ 41.8 ลติร/นาท ี
วาลว์ปลอ่ยแรงดนั  ______ 2200 ปอนดต์อ่ตารางนิว้ (151 บาร)์ 

รว่มกบัวาลว์ทีค่วบคมุโดยพวงมาลยั
กระบอกสบู  ____________________________________ 2
ขนาดของกระบอกสบู  ______________________ 50.8 มม. 
ชว่งชกั  __________________________________ 301 มม. 
เสน้ผา่ศนูยก์ลางของกา้นสบู  _________________ 25.4 มม. 
ระบบบงัคบัเลีย้วเพิม่เตมิ  ____________________ ฝังภายใน
SAE J53 และ J1511

การหกัเลีย้วกลางล�าตวั
ชนดิ ____________________ใชไ้ฮดรอลกิ (พรอ้มระบบล็อก)
มมุ  ____________________________ 25º ไปทางซา้ย/ขวา
การควบคมุ  ______________________________ ไฮดรอลกิ

ความจุ
เครือ่งยนต ์ ______________________________ 17.5 ลติร
มกีารเปลีย่นตวักรอง  _______________________ 18.5 ลติร
น�้ามนัเชือ้เพลงิ  ____________________________341 ลติร
น�้ามนัเกยีร ์ ________________________________25 ลติร
มกีารเปลีย่นแปลงของตวักรอง  __________________27 ลติร
ระบบท�าความเย็นเครือ่งยนตด์ว้ยน�้า  ______________40 ลติร
ถงัน�้ามนัไฮดรอลกิ  __________________________90 ลติร
ระบบไฮดรอลกิรวม  _________________________180 ลติร
เสือ้เรอืนหมนุเฟืองวงกลม  ____________________ 2.8 ลติร
กลอ่งเพลาคู ่(แตล่ะตวั)  _______________________69 ลติร

หมายเหต:ุ  *1 เกยีร ์1, 2 F และเกยีร ์1, เกยีร ์2 R 
*2 เกยีร ์3, เกยีร ์4, เกยีร ์5, เกยีร ์6 F และเกยีร ์3 R

B-SERIES
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แซดเดิล้
ระบบล็อก  __________________กระบอกสบูไฮดรอลกิสองตวั 
ต�าแหน่งแซดเดิล้  _______________________________ 5

โครง
ชนดิ  _____________________________ หนา้ตดัแบบกลอ่ง
หนา้ตดัสว่นหนา้
ขนาด  ______________________________ 254 x 298 มม. 
หนา้ตดัสว่นหลงั
ขนาด  ______________________________ 121 x 299 มม.

คราด
ชนดิ  ___โครงสรา้งเชือ่มรปูตวั “A” ตดิตัง้มอเตอรห์มนุทีก่ ึง่กลาง
การเชือ่มตอ่กบัโครง  ____________ ขอ้ตอ่ทรงกลมมลีิม่ (ชมิ)  

หรอืแหวนรองทีป่รับได ้
 

เฟืองวงกลม
ชนดิ  ____________________________โครงสรา้งแบบเชือ่ม
เสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอกสงูสดุ  ____________ 1752.6 มม. 
มมุหมนุ  ____________________________________360º
ความเร็ว  __________________1.2 รอบตอ่นาท ี(7.2º/วนิาท)ี
การขบัเคลือ่น  ______________________ มอเตอรไ์ฮดรอลกิ
ปรมิาตรกระบอกสบู  ____________________ 0.25 ลติร/รอบ
อตัราการไหลของไฮดรอลกิ  __ 94.6 ลติร/นาท ี(25 แกลลอนตอ่นาท)ี
จ�านวนจดุรองรับในเรซนิฟีนอล  ______________________ 4

ใบมดี
ชนดิ  ___________________________ เหล็กกลา้คารบ์อนสงู
รปูทรง  _____________________________เสน้โคง้มว้นเขา้
ความกวา้ง  _______________ 3658 มม. (12 ฟตุ)/3962 มม.  
                                            (13 ฟตุ)/4267 มม. (14 ฟตุ)
ความสงู (รปูทรงโคง้)  _______________________ 622 มม. 
ความหนา  _________________________________ 22 มม. 
ขอบตดั  _______________________________2 เปลีย่นได ้
ต�าแหน่งระยะหา่งของใบมดี
มมุปกต ิ _____________________________________47º
มมุต�า่สดุ  ____________________________________42º

มมุสงูสดุ  ____________________________________87º
ระยะเปลีย่นใบมดีดา้นขา้ง
ดา้นขวา  _________________________________ 686 มม. 
ดา้นซา้ย  _________________________________ 533 มม. 
มมุตดัสนัดนิสงูสดุ  ___________________90º (ซา้ยและขวา)
การเจาะพืน้ดนิ (สงูสดุ)  ____________________ 711.2 มม. 
การยกเหนอืพืน้ดนิ (สงูสดุ)  _________________ 444.5 มม.
ระยะยกและเปลีย่นใบมดีขา้ง  ______________แบบไฮดรอลกิ

คราดขนาดเล็กรปูตวัว ีตดิดา้นหนา้ของตวัรถ
ความกวา้งตดั  ____________________________ 1168 มม. 
ซีฟั่น  _____________________________ 5 (ใหเ้ลอืก, 11)
ระยะหา่งระหวา่งซี ่ ___________229 มม. (114 มม., ใหเ้ลอืก)
ระยะยกเหนอืพืน้ดนิ  _________________________ 527 มม. 
ระยะเจาะสงูสดุ  ____________________________ 318 มม. 
น�้าหนัก  _________________________________ 570 กก.

คราดขนาดใหญต่ดิดา้นหลงัของตวัรถ
ชนดิ  _____________________________สีเ่หลีย่มดา้นขนาน
ความกวา้งตดั  ____________________________ 2340 มม. 
ซีค่ราดขนาดใหญต่ดิดา้นหลงัของตวัรถ ________ 3/5 ใหเ้ลอืก
ซีค่ราดหว ี____________________________5 (9 ใหเ้ลอืก) 
ระยะยกเหนอืพืน้ดนิ
ซีร่ปิเปอร ์_________________________________ 518 มม.
ระยะเจาะสงูสดุ
ซีร่ปิเปอร ์_________________________________ 437 มม.
น�้าหนัก  _________________________________ 795 กก.

โดเซอรเ์บลด
ความกวา้ง  ______________________________ 2762 มม. 
ความสงู  _________________________________ 953 มม. 
ระยะยกเหนอืพืน้ดนิ  _________________________ 622 มม. 
ระยะเจาะ  ________________________________ 165 มม. 
น�้าหนัก  ________________________________ 1165 กก.

น�า้หนกัท�างานของรุน่ 845B น�า้หนกัอปุกรณเ์สรมิของรุน่ 845B
เมือ่ใบมดี 3658 มม. คนขบัมนี�า้หนกั 75 กโิลกรมั  
น�า้มนัเชือ้เพลงิเต็มถงั
845B VHP น�า้หนกั (กก.) 
เครือ่งจกัรพืน้ฐาน 14174
พืน้จกัรฐานทีม่รีปิเปอรแ์ละน�า้หนกัถว่งดา้นหนา้ 15000

845B VHP น�า้หนกั (กก.) 
น�า้หนกัถว่งดา้นหนา้ 492
แผน่กดใชง้านหนกั 800
แผน่กดใชง้านเบา 492

SPECIFICATIONS
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เครือ่งยนต์
ยีห่อ้  _______________________________________ FPT
รุน่  __________________________________ F4HE9687B
ชนดิ  ____ระบบเชือ้เพลงิคอมมอนเรลควบคมุดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์

ระบายความรอ้นดว้ยน�้า 
หวัฉีดโดยตรง 4 จังหวะ เทอรโ์บ และระบบอนิเตอรค์ลูเลอร์

(ไดรั้บการรับรองดา้นสิง่แวดลอ้ม EPA Tier III) 
กระบอกสบู  _____________________________ 6  สบูเรยีง
ขนาดของกระบอกสบูและชว่งชกั  __________ 104 x 132 มม.
ปรมิาตรกระบอกสบูของเครือ่งยนต ์ ____6.7 ลติร (6728 ซม.³)
แรงมา้ที ่2,200 รอบตอ่นาที
ก�าลงัรวม (ก�าลงัรวม SAE J1995) 
ชดุเเรงมา้ทีก่�าลงัต�า่ ________ 193 ก�าลงัมา้ (144 กโิลวตัต)์*1 
ชดุเเรงมา้ทีก่�าลงัระดบัปานกลาง 205 ก�าลงัมา้ (153 กโิลวตัต)์*2 
ชดุเเรงมา้ทีก่�าลงัสงู ________ 220 ก�าลงัมา้ (164 กโิลวตัต)์*3 
ก�าลงัสทุธ ิ(SAE J1349)  
กราฟต�า่  ________________ 178 ก�าลงัมา้ (133 กโิลวตัต)์*1 
กราฟปานกลาง  ___________ 190 ก�าลงัมา้ (142 กโิลวตัต)์*2 
กราฟสงู ________________ 205 ก�าลงัมา้ (153 กโิลวตัต)์*3
แรงบดิสงูสดุที ่1,500 รอบตอ่นาที
ก�าลงัรวม (ก�าลงัรวม SAE J1995)
กราฟต�า่  _________________________ 830 นวิตนั-เมตร*1 
กราฟปานกลาง  ____________________ 880 นวิตนั-เมตร*2  
กราฟสงู _________________________ 930 นวิตนั-เมตร*3 
ก�าลงัสทุธ ิ(SAE J1349) 
กราฟต�า่  _________________________ 743 นวิตนั-เมตร*1 
กราฟปานกลาง  ____________________ 788 นวิตนั-เมตร*2  
กราฟสงู _________________________ 832 นวิตนั-เมตร*3

ระบบขบัเคลือ่น
เพลาหลงั 
ระยะหา่งจากพืน้ดนิ  _________________________ 374 มม.
เฟืองทา้ย _____________________ ดฟิเฟอเรนเชยีล 100% 
* เบรก __________________________ ดสิกเ์บรกเเบบเปียก
จ�านวนแผน่ดสิกต์อ่เบรกแตล่ะลอ้  ____________________ 5 
เพลาคู่
ชนดิ  ______________ แผน่เชือ่ม (2204 x 631 x 200.5 มม.)
การสา่ย  _________________________20º ในแตล่ะทศิทาง
ระยะโซค่วบคมุ  ___________________________ 50.8 มม.
ความหนาของผนังขา้งดา้นภายในและภายนอก  ______ 19 มม.
เพลาหนา้
ชนดิ  ______________________ เหล็กเชือ่มแบบตา้นทานสงู
การสา่ย  _________________________20º ในแตล่ะทศิทาง
ระดบัเอยีงระหวา่งลอ้  ______________ 15.3º ในแตล่ะทศิทาง
ระยะหา่งจากพืน้ดนิ  _________________________ 580 มม. 
* SAE J150 3450 (ประสทิธภิาพของเบรก)

ระบบไฮดรอลกิ
ชนดิ  ________________________ตรวจจับภาระงานระบบปิด
ป๊ัมไฮดรอลกิ ___ ป๊ัมลกูสบูหมนุตามแนวแกน, เเปรผันอตัราการไหล 

                                              พรอ้มระบบตรวจจับโหลด
อตัราการไหล  ________ 186 ลติร/นาท ี(49 แกลลอนตอ่นาท)ี  

ที ่2200 รอบตอ่นาที
วาลว์ควบคมุ  _______________________________ 9 ตอน

ระบบสง่ก�าลงั
ยีห่อ้  ________________________________________ ZF
รุน่  _____________________ ZF TC LOCK UP 6WG – 160
ชนดิ  __ ทอรค์คอนเวอรเ์ตอร ์(สามารถท�างานเป็นการขบัเคลือ่นโดยตรง)

เกยีรพ์าวเวอรช์พิ ใชร้ะบบไฟฟ้าในการควมคมุการเปลีย่นเกยีร,์ 
เกยีรอ์ตัโนมตั,ิ และไมต่อ้งเหยยีบคนัเรง่เพือ่เดนิหนา้ 

เกยีร ์ __________________6 เกยีรเ์ดนิหนา้/3 เกยีรถ์อยหลงั 
ระบบตรวจสอบความผดิพลาดเครือ่งจักร ______ ระบบบนตวัรถ
 ความเร็ว - กม./ชม.  เดนิหนา้  ถอยหลงั
 เกยีร ์1  5.4  5.5
 เกยีร ์2  8.1 13.1
 เกยีร ์3  12.4 30.3
 เกยีร ์4  19.2 -
 เกยีร ์5  28.7 -
 เกยีร ์6  44.1 -

ระบบไฟฟ้า
ไฟฟ้า  ___________________________________24 โวลต ์
เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากระแสสลบั  ______________ 90 แอมแปร์
แบตเตอรี ่ ______ 2 x 100 แอมแปร-์ชัว่โมง – บ�ารงุรักษานอ้ย

พวงมาลยั
ชนดิ  ________________________________ ไฮดรอสเตตกิ
รอบหมนุพวงมาลยั (ล็อกถงึล็อก)  __________________4.75
ขดีความสามารถของป๊ัมที ่2,200 รอบตอ่นาท ี ___41.8 ลติร/นาที
วาลว์ปลอ่ยแรงดนั  ______ 2200 ปอนดต์อ่ตารางนิว้ (151 บาร)์ 

รว่มกบัวาลว์ทีค่วบคมุโดยพวงมาลยั
กระบอกสบู  ____________________________________ 2
ขนาดของกระบอกสบู  ______________________ 50.8 มม. 
ชว่งชกั  __________________________________ 301 มม. 
เสน้ผา่ศนูยก์ลางของกา้นสบู  _________________ 25.4 มม. 
ระบบบงัคบัเลีย้วเพิม่เตมิ  ____________________ ฝังภายใน
SAE J53 และ J1511

การหกัเลีย้วกลางล�าตวั 
ชนดิ  ____________________ใชไ้ฮดรอลกิ (พรอ้มระบบล็อก)
มมุ  ____________________________25º ไปทางซา้ย/ขวา
การควบคมุ  ______________________________ ไฮดรอลกิ

ความจุ
เครือ่งยนต ์ ______________________________ 17.5 ลติร
มกีารเปลีย่นตวักรอง  _______________________ 18.5 ลติร
น�้ามนัเชือ้เพลงิ  ____________________________341 ลติร
น�้ามนัเกยีร ์ ________________________________25 ลติร
มกีารเปลีย่นตวักรอง  _________________________27 ลติร
ระบบท�าความเย็นเครือ่งยนตด์ว้ยน�้า  ______________40 ลติร
ถงัน�้ามนัไฮดรอลกิ  __________________________90 ลติร
ระบบไฮดรอลกิรวม  _________________________190 ลติร
เสือ้เรอืนหมนุเฟืองวงกลม  ____________________ 2.8 ลติร
กลอ่งเพลาคู ่(แตล่ะตวั)  _______________________69 ลติร

หมายเหต:ุ  *1 เกยีร ์1, เกยีร ์2 F และเกยีร ์1, เกยีร ์2 R 
*2 เกยีร ์3, เกยีร ์4 และเกยีร ์3 R 
*3 เกยีร ์5, เกยีร ์6 
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แซดเดิล้
ระบบล็อก  ____________________ กระบอกไฮโดรลกิสองตวั
ต�าแหน่งแซดเดิล้  _______________________________ 5

โครง
ชนดิ  _____________________________ หนา้ตดัแบบกลอ่ง
หนา้ตดัสว่นหนา้
ขนาด  ______________________________ 254 x 298 มม. 
หนา้ตดัสว่นหลงั
ขนาด  ______________________________ 121 x 299 มม.

คราด
ชนดิ  ___โครงสรา้งเชือ่มรปูตวั “A” ตดิตัง้มอเตอรห์มนุทีก่ ึง่กลาง
การเชือ่มตอ่กบัโครง  ____________ ขอ้ตอ่ทรงกลมมลีิม่ (ชมิ)  

หรอืแหวนรองทีป่รับได ้
 

เฟืองวงกลม
ชนดิ  ____________________________โครงสรา้งแบบเชือ่ม
เสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอกสงูสดุ  ____________ 1752.6 มม. 
มมุหมนุ  ____________________________________360º
ความเร็ว  __________________1.2 รอบตอ่นาท ี(7.2º/วนิาท)ี
ปรมิาตรกระบอกสบู  ____________________ 0.25 ลติร/รอบ
มมุไหลของไฮดรอลกิ  __________________ 94.6 ลติร/นาท ี 

(25 แกลลอนตอ่นาท)ี
จ�านวนจดุรองรับในเรซนิฟีนอล  ______________________ 4

ใบมดี
ชนดิ  ___________________________ เหล็กกลา้คารบ์อนสงู
รปูทรง  _____________________________เสน้โคง้มว้นเขา้
ความกวา้ง  _______________ 3658 มม. (12 ฟตุ)/3962 มม.  
                                            (13 ฟตุ)/4267 มม. (14 ฟตุ) 
ความสงู (รปูทรงโคง้)  _______________________ 671 มม. 
ความหนา  _________________________________ 22 มม. 
ขอบตดั  _______________________________2 เปลีย่นได ้
ต�าแหน่งระยะหา่งของใบมดี
มมุปกต ิ _____________________________________47º
มมุต�า่สดุ  ____________________________________42º

มมุสงูสดุ  ____________________________________87º
ระยะเปลีย่นใบมดีดา้นขา้ง
ดา้นขวา  _________________________________ 686 มม. 
ดา้นซา้ย  _________________________________ 533 มม. 
มมุตดัสนัดนิสงูสดุ  ___________________90º (ซา้ยและขวา)
การเจาะพืน้ดนิ (สงูสดุ)  ____________________ 711.2 มม. 
การยกเหนอืพืน้ดนิ (สงูสดุ)  _________________ 444.5 มม.
ระยะยกและเปลีย่นใบมดีขา้ง  ______________แบบไฮดรอลกิ

คราดขนาดเล็กรปูตวัว ีตดิดา้นหนา้ของตวัรถ
ความกวา้งตดั  ____________________________ 1168 มม. 
ซีฟั่น  _____________________________ 5 (ใหเ้ลอืก, 11)
ระยะหา่งระหวา่งซี ่ ___________229 มม. (114 มม., ใหเ้ลอืก)
ระยะยกเหนอืพืน้ดนิ  _________________________ 527 มม. 
ระยะเจาะสงูสดุ  ____________________________ 318 มม. 
น�้าหนัก  _________________________________ 570 กก.

คราดขนาดใหญต่ดิดา้นหลงัของตวัรถ
ชนดิ  _____________________________สีเ่หลีย่มดา้นขนาน
ความกวา้งตดั  ____________________________ 2340 มม.
ซีร่ปิเปอร ์______________________________ 3/5 ใหเ้ลอืก
สอ้มคราดขนาดเล็ก _____________________5 (9 ใหเ้ลอืก) 
ระยะยกเหนอืพืน้ดนิ
ซีร่ปิเปอร ์_________________________________ 518 มม.
ระยะเจาะสงูสดุ
ซีร่ปิเปอร ์_________________________________ 437 มม.

โดเซอรเ์บลด
ความกวา้ง  ______________________________ 2762 มม. 
ความสงู  _________________________________ 953 มม. 
ระยะยกเหนอืพืน้ดนิ  _________________________ 622 มม. 
ระยะเจาะ  ________________________________ 165 มม. 
น�้าหนัก  ________________________________ 1165 กก.

น�า้หนกัท�างานของรุน่ 865B
เมือ่มใีบมดี 3962 มม. คนขบัมนี�า้หนกั 75 กโิลกรมั  
น�า้มนัเชือ้เพลงิเต็มถงั
865B VHP น�า้หนกั (กก.) 
เครือ่งจกัรพืน้ฐาน 14437
พืน้จกัรฐานทีม่รีปิเปอรแ์ละน�า้หนกัถว่งดา้นหนา้ 15870

865B VHP น�า้หนกั (กก.) 
น�า้หนกัถว่งดา้นหนา้ 492
แผน่กดใชง้านหนกั 800
แผน่กดใชง้านเบา 492

น�า้หนกัอปุกรณเ์สรมิของรุน่ 865B

SPECIFICATIONS
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เครือ่งยนต์
ยีห่อ้  _______________________________________ FPT
รุน่  __________________________________ F4HE9687B
ชนดิ  ____ระบบเชือ้เพลงิคอมมอนเรลควบคมุดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์                   

ระบายความรอ้นดว้ยน�้า  
หวัฉีดโดยตรง 4 จังหวะ เทอรโ์บ และระบบอนิเตอรค์ลูเลอร์

(ไดรั้บการรับรองดา้นสิง่แวดลอ้ม EPA Tier III) 
กระบอกสบู  ______________________________ 6 สบูเรยีง 
ขนาดของกระบอกสบูและชว่งชกั  __________ 104 x 132 มม.
ปรมิาตรกระบอกสบูของเครือ่งยนต ์ ____6.7 ลติร (6728 ซม.³)
ก�าลงัมา้ที ่2,200 รอบตอ่นาที
ก�าลงัรวม (ก�าลงัรวม SAE J1995) 
ชดุเเรงมา้ทีก่�าลงัต�า่ ________ 220 ก�าลงัมา้ (164 กโิลวตัต)์*1 
ชดุเเรงมา้ทีก่�าลงัสงู  _______ 234 ก�าลงัมา้ (175 กโิลวตัต)์*2 
ก�าลงัสทุธ ิ(SAE J1349)  
กราฟต�า่  ________________ 205 ก�าลงัมา้ (153 กโิลวตัต)์*1 
กราฟสงู ________________ 219 ก�าลงัมา้ (163 กโิลวตัต)์*2
แรงบดิสงูสดุที ่1,500 รอบตอ่นาที
ก�าลงัรวม (ก�าลงัรวม SAE J1995)
กราฟต�า่  _________________________ 924 นวิตนั-เมตร*1 
กราฟสงู _________________________ 984 นวิตนั-เมตร*3 
ก�าลงัสทุธ ิ(SAE J1349) 
กราฟต�า่  _________________________ 864 นวิตนั-เมตร*1 
กราฟสงู _________________________ 924 นวิตนั-เมตร*2

ระบบขบัเคลือ่น
เพลาหลงั 
ระยะหา่งจากพืน้ดนิ  _________________________ 359 มม.
เฟืองทา้ย _____________________ ดฟิเฟอเรนเชยีล 100% 
* เบรก __________________________ ดสิกเ์บรกเเบบเปียก
จ�านวนแผน่ดสิกต์อ่เบรกแตล่ะลอ้  ____________________ 6 
เพลาคู่
ชนดิ  ______________ แผน่เชือ่ม (2204 x 631 x 200.5 มม.)
การสา่ย  _________________________20º ในแตล่ะทศิทาง
ระยะโซค่วบคมุ  ___________________________ 50.8 มม.
ความหนาของผนังขา้งดา้นภายในและภายนอก  ______ 19 มม.
เพลาหนา้
ชนดิ  ______________________ เหล็กเชือ่มแบบตา้นทานสงู
การสา่ย  _________________________20º ในแตล่ะทศิทาง
ระดบัเอยีงระหวา่งลอ้  ______________ 15.3º ในแตล่ะทศิทาง
ระยะหา่งจากพืน้ดนิ  _________________________ 580 มม. 
* SAE J150 3450 (ประสทิธภิาพของเบรก)

ระบบไฮดรอลกิ
ชนดิ  ________________________ตรวจจับภาระงานระบบปิด
ป๊ัมไฮดรอลกิ ___ ป๊ัมลกูสบูหมนุตามแนวแกน, เเปรผันอตัราการไหล 

                                              พรอ้มระบบตรวจจับโหลด  
อตัราการไหล  ________ 186 ลติร/นาท ี(49 แกลลอนตอ่นาท)ี  

ที ่2200 รอบตอ่นาที
วาลว์ควบคมุ  _______________________________ 9 ตอน

ระบบสง่ก�าลงั
ยีห่อ้  ________________________________________ ZF
รุน่  _____________________ ZF TC LOCK UP 6WG – 160
ชนดิ  __ทอรค์คอนเวอรเ์ตอร ์(สามารถท�างานเป็นการขบัเคลือ่นโดยตรง)

เกยีรพ์าวเวอรช์พิ ใชร้ะบบไฟฟ้าในการควมคมุการเปลีย่นเกยีร,์ 
เกยีรอ์ตัโนมตั,ิ และไมต่อ้งเหยยีบคนัเรง่เพือ่เดนิหนา้

เกยีร ์ __________________6 เกยีรเ์ดนิหนา้/3 เกยีรถ์อยหลงั 
ระบบตรวจสอบความผดิพลาดเครือ่งจักร  ______ ระบบบนตวัรถ
 ความเร็ว - กม./ชม.  เดนิหนา้  ถอยหลงั
 เกยีร ์1  4.5  4.8
 เกยีร ์2  6.9 11.7
 เกยีร ์3  11.1 27.4
 เกยีร ์4  16.9 -
 เกยีร ์5  25.9 -
 เกยีร ์6  38.8 -

ระบบไฟฟ้า
ก�าลงั  ___________________________________24 โวลต ์
เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากระแสสลบั  _____________ 120 แอมแปร์
แบตเตอรี ่ ______ 2 x 100 แอมแปร-์ชัว่โมง – บ�ารงุรักษานอ้ย

พวงมาลยั
ชนดิ  ________________________________ ไฮดรอสเตตกิ
รอบหมนุพวงมาลยั (ล็อกถงึล็อก)  __________________4.75
ขดีความสามารถของป๊ัมที ่2,200 รอบตอ่นาท ี ___ 41.8 ลติร/นาท ี
วาลว์ปลอ่ยแรงดนั  ______ 2200 ปอนดต์อ่ตารางนิว้ (151 บาร)์ 

รว่มกบัวาลว์ทีค่วบคมุโดยพวงมาลยั
กระบอกสบู  ____________________________________ 2
ขนาดของกระบอกสบู  ______________________ 50.8 มม. 
ชว่งชกั  __________________________________ 301 มม. 
เสน้ผา่นศนูยก์ลางของกา้นสบู  ________________ 25.4 มม. 
ระบบบงัคบัเลีย้วเพิม่เตมิ _____________________ ฝังภายใน
SAE J53 และ J1511

การหกัเลีย้วกลางล�าตวั
ชนดิ ____________________ใชไ้ฮดรอลกิ (พรอ้มระบบล็อก)
มมุ  ____________________________ 25º ไปทางซา้ย/ขวา
การควบคมุ  ______________________________ ไฮดรอลกิ

ความจุ
เครือ่งยนต ์ ______________________________ 17.5 ลติร
มกีารเปลีย่นตวักรอง  _______________________ 18.5 ลติร
น�้ามนัเชือ้เพลงิ  ____________________________341 ลติร
น�้ามนัเกยีร ์ ________________________________34 ลติร
มกีารเปลีย่นตวักรอง  _________________________36 ลติร
ระบบท�าความเย็นเครือ่งยนตด์ว้ยน�้า  ______________40 ลติร
ถงัน�้ามนัไฮดรอลกิ  ________________________ 94.6 ลติร
ระบบไฮดรอลกิรวม  _________________________180 ลติร
เสือ้เรอืนหมนุเฟืองวงกลม  ____________________ 2.8 ลติร
กลอ่งเพลาคู ่(แตล่ะตวั)  _______________________69 ลติร

หมายเหต:ุ  *1 เกยีร ์1, เกยีร ์2 F และเกยีร ์1, เกยีร ์2 R 
*2 เกยีร ์3, เกยีร ์4, เกยีร ์5, เกยีร ์6 F และเกยีร ์3 R
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น�า้หนกัท�างานของรุน่ 885B
เมือ่มใีบมดี 4267 มม. คนขบัมนี�า้หนกั 75 กโิลกรมั  
น�า้มนัเชือ้เพลงิเต็มถงั
885B VHP น�า้หนกั (กก.) 
เครือ่งจกัรพืน้ฐาน 16708
พืน้จกัรฐานทีม่รีปิเปอรแ์ละน�า้หนกัถว่งดา้นหนา้ 18050

885B VHP น�า้หนกั (กก.) 
น�า้หนกัถว่งดา้นหนา้ 492
แผน่กดใชง้านหนกั 800
แผน่กดใชง้านเบา 492

น�า้หนกัอปุกรณเ์สรมิของรุน่ 885B

แซดเดิล้
ระบบล็อก  __________________กระบอกสบูไฮดรอลกิสองตวั
ต�าแหน่งแซดเดิล้  _______________________________ 5

โครง
ชนดิ  _____________________________ หนา้ตดัแบบกลอ่ง
หนา้ตดัสว่นหนา้
ขนาด  ______________________________ 254 x 298 มม. 
หนา้ตดัสว่นหลงั
ขนาด  ______________________________ 121 x 299 มม.

คราด
ชนดิ  ___โครงสรา้งเชือ่มรปูตวั “A” ตดิตัง้มอเตอรห์มนุทีก่ ึง่กลาง
การเชือ่มตอ่กบัโครง  ____________ ขอ้ตอ่ทรงกลมมลีิม่ (ชมิ)  

หรอืแหวนรองทีป่รับได ้
 

เฟืองวงกลม
ชนดิ  ____________________________โครงสรา้งแบบเชือ่ม
เสน้ผา่นศนูยก์ลางภายนอกสงูสดุ  ____________ 1752.6 มม. 
มมุหมนุ  ____________________________________360º
ความเร็ว  __________________1.2 รอบตอ่นาท ี(7.2º/วนิาท)ี
การขบัเคลือ่น  ______________________ มอเตอรไ์ฮดรอลกิ
ปรมิาตรกระบอกสบู  ____________________ 0.25 ลติร/รอบ
ปรมิาณไหลของไฮดรอลกิ  _______________ 94.6 ลติร/นาท ี 

(25 แกลลอนตอ่นาท)ี
จ�านวนจดุรองรับในเรซนิฟีนอล  ______________________ 4

ใบมดี
ชนดิ  ___________________________ เหล็กกลา้คารบ์อนสงู
รปูทรง  _____________________________เสน้โคง้มว้นเขา้
ความกวา้ง  _______ 3658 มม. (12 ฟตุ)/3962 มม. (13 ฟตุ)/ 
4267 มม. (14 ฟตุ)
ความสงู (รปูทรงโคง้)  _______________________ 671 มม. 
ความหนา  _________________________________ 22 มม. 
ขอบตดั  _______________________________2 เปลีย่นได ้
ต�าแหน่งระยะหา่งของใบมดี
ระยะหา่งปกต ิ _________________________________47º
มมุต�า่สดุ  ____________________________________42º
มมุสงูสดุ  ____________________________________87º

ระยะเปลีย่นใบมดีดา้นขา้ง
ดา้นขวา  _________________________________ 686 มม. 
ดา้นซา้ย  _________________________________ 533 มม. 
มมุตดัสนัดนิสงูสดุ  ___________________90º (ซา้ยและขวา)
การเจาะพืน้ดนิ (สงูสดุ)  ____________________ 711.2 มม. 
การยกเหนอืพืน้ดนิ (สงูสดุ)  _________________ 444.5 มม.
ระยะยกและเปลีย่นใบมดีขา้ง  ______________แบบไฮดรอลกิ

คราดขนาดเล็กรปูตวัว ีตดิดา้นหนา้ของตวัรถ 
ความกวา้งตดั  ____________________________ 1168 มม. 
ซีฟั่น  _____________________________ 5 (ใหเ้ลอืก, 11)
ระยะหา่งระหวา่งซี ่ ___________229 มม. (114 มม., ใหเ้ลอืก)
ระยะยกเหนอืพืน้ดนิ  _________________________ 527 มม. 
ระยะเจาะสงูสดุ  ____________________________ 318 มม. 
น�้าหนัก  _________________________________ 570 กก.

คราดขนาดใหญต่ดิดา้นหลงัของตวัรถ
ชนดิ  _____________________________สีเ่หลีย่มดา้นขนาน
ความกวา้งตดั  ____________________________ 2340 มม.
ซีร่ปิเปอร ์______________________________ 3/5 ใหเ้ลอืก
สอ้มคราดขนาดเล็ก _____________________5/(9 ใหเ้ลอืก) 
ระยะยกเหนอืพืน้ดนิ
ซีร่ปิเปอร ์_________________________________ 518 มม.
ระยะเจาะสงูสดุ
ซีร่ปิเปอร ์_________________________________ 437 มม.
น�้าหนัก  _________________________________ 850 กก. 

โดเซอรเ์บลด
ความกวา้ง  ______________________________ 2762 มม. 
ความสงู  _________________________________ 953 มม. 
ระยะยกเหนอืพืน้ดนิ  _________________________ 622 มม. 
ระยะเจาะ  ________________________________ 165 มม. 
น�้าหนัก  ________________________________ 1165 กก.

SPECIFICATIONS
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ขนาดท ัว่ไป

ทกุเครือ่งมยีาง 14.0 x 24-12L หอ้งโดยสารมโีครงสรา้งป้องกนัวตัถกุลิง้ (ROPS)/โครงสรา้งป้องกนัวตัถตุก (FOPS) แบตเตอรีม่าตรฐาน ถงัน�้ามนัเต็ม คนขบัทีนั่ก 75 กก. 
และมขีอ้มลูจ�าเพาะตามมาตรฐาน ISO 7134

845B VHP 865B VHP 885B VHP
A ความกวา้งใบมดี 3658 มม. 3962 มม. 4267 มม. 
B ความกวา้งสงูสดุของดอกยาง 2499 มม. 2452 มม. 2654 มม.
C ความกวา้งกึง่กลางของดอกยาง 2108 มม. 2108 มม. 2174 มม. 
D ความสงูดา้นบนของหอ้งโดยสาร 3340 มม. 3340 มม. 3340 มม.
E ความสงูดา้นบนของไอเสยี 3323 มม. 3323 มม. 3323 มม.
F ความสงูดา้นบนของกระบอกสบูยกใบมดี 3047 มม. 3047 มม. 3047 มม.
G รศัมสีถติของยาง 610 มม. 610 มม. 610 มม. 
H ระยะหา่งระหวา่งศนูยเ์พลาคูก่บัสลกัควบคมุโครง 1958 มม. 1958 มม. 1958 มม.
I ระยะหา่งระหวา่งเพลาหนา้กบัใบมดี 2562 มม. 2562 มม. 2562 มม.
J ระยะหา่งระหวา่งศนูยก์ลางของยางดา้นหลงั 1572 มม. 1572 มม. 1624 มม.
K ระยะหา่งระหวา่งศนูยเ์พลาคูก่บัลอ้ 786 มม. 786 มม. 812 มม. 
L ระยะฐานลอ้ 6219 มม. 6219 มม. 6219 มม.
M ระยะหา่งระหวา่งศนูยเ์พลาคูก่บัสว่นหลงัของอปุกรณ์ 1650 มม. 1650 มม. 1661 มม.
N ระยะหา่งระหวา่งเพลาลอ้กบัสว่นหลงัของอปุกรณ์ 7868 มม. 7869 มม. 7880 มม.
O ความยาวโดยรวม 8554 มม. 8534 มม. 8534 มม.
P ระยะหา่งระหวา่งลอ้หลงักบัรปิเปอร์ 2028 มม. 2028 มม. 2040 มม.
Q ระยะหา่งระหวา่งลอ้หนา้กบัคราดหวี 1520 มม. 1520 มม. 1520 มม.
R ระยะหา่งระหวา่งลอ้หนา้กบัโดเซอรเ์บลด 1626 มม. 1626 มม. 1645 มม.

รศัมวีงเลีย้ว (ดา้นนอกของยาง) 7250 มม. 7250 มม. 7289 มม.

B-SERIES

MOTOR GRADERS
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ต�าแหนง่คนขบั
หอ้งโดยสารเปิดแบบโครงสรา้งป้องกนัวตัถกุลิง้ 
(ROPS)/โครงสรา้งป้องกนัวตัถตุก (FOPS) ทีม่:ี
ทีน่ั่งไวนลิแบบแขวนทีป่รับได ้มเีข็มขดันริภยั 
50.8 มม. (2")
คอนโซลปรับไดโ้ดยคนขบั
คนัเรง่แบบเทา้เหยยีบ
คนัเรง่ทีค่วบคมุดว้ยมอื
ทีปั่ดน�้าฝนหนา้กบัทีล่า้งกระจก
กระจกนริภยั
โคมไฟเพดาน
กระจกมองหลงัภายในและภายนอก
แหลง่จา่ยไฟ 12 โวลต ์(*)
สวติชห์ลกัอตัโนมตัิ
บนัไดดา้นซา้ยและดา้นขวา
(*) มเีฉพาะในหอ้งโดยสารแบบปิด
เครือ่งยนต ์865B
FPT F4HE9687C
ดเีซล เทอรโ์บ
ตวักรองอากาศแหง้ มไีสก้รองนริภยั 2 ชัน้
ตวักรองอากาศกบัตวัฉีดฝุ่ นแบบไซโคลน
เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากระแสสลบั 80 แอมแปร์
ฝาครอบเครือ่งยนตแ์บบเปิดขึน้
ระบบไฮดรอลกิ
ระบบไฮดรอลกิพรอ้มตวัวดัโหลด
วาลว์ควบคมุ 9 ตอน
ตวัควบคมุไฮดรอลกิส�าหรับทกุฟังกช์นั:  
การยกใบมดี (ดา้นซา้ยและดา้นขวา) หมนุเฟือง
วงกลม เปลีย่นดา้นขา้งของเฟืองวงกลม เอยีงลอ้ 
โครงควบคมุ ระยะและตวัเปลีย่นใบมดี อปุกรณ์
เสรมิหนา้และหลงั
ระบบตรวจสอบความผดิพลาดเครือ่งจักร
ขอ้ตอ่ 8 ตวั
ป๊ัมลกูสบูไฮดรอลกิตามแนวแกน

พัดลมไฮดรอลกิของเครือ่งยนต์
เบรก
ดสิกเ์บรกเเบบเปียกพรอ้มระบบนริภยัทีใ่ชถ้งั
ไนโตรเจน
เบรกมอืตดิเขา้กบัเกยีรพ์รอ้มไฟเตอืน
ยางรถยนต์
ยางไรย้างใน 14” ขอบ 3 ชิน้/17.25 x 25-12L - G2
สิง่อ ืน่ๆ
ชดุเครือ่งมอืมาตรฐาน
คราด/เฟืองวงกลมมาตรฐาน
เพลา
เฟืองทา้ยปกตกิบัเบรกที ่4 ลอ้และล็อกเฟืองดว้ย 
กลไกอเิลคโทรไฮดรอลกิ (เพลาหลงั)
พวงมาลยั
บงัคบัเลีย้วแบบไฮดรอสเตตกิกบัระบบฉุกเฉนิ
แบบตดิตัง้ภายใน
เครือ่งมอื
ศนูยข์อ้มลูอเิล็กทรอนกิส์
ตวัชีว้ดั/มาตรวดั:
มาตรวดัความเร็ว
ทศิทางทีเ่ลอืก เดนิหนา้/เกยีรว์า่ง/ถอยหลงั
โหมดเกยีร ์- อตัโนมตั/ิควบคมุดว้ยตวัเอง
เกยีรท์ีเ่ลอืก
อณุหภมูริะบายความรอ้นเครือ่งยนต์
ระดบัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
อณุหภมูขิองน�้ามนัเกยีร์
อณุหภมูขิองน�้ามนัไฮดรอลกิ
มาตรวดัชัว่โมงท�างาน
ความสิน้เปลอืงน�้ามนัเชือ้เพลงิ
เครือ่งมอืวนิจิฉัย
การวนิจิฉัยเกยีร์
ไฟแสดงสถานะ:
ระดบัน�้ามนัเชือ้เพลงิต�า่
ไฟหนา้

ไฟสงู
แรงดนัเบรก
ค�าเตอืนหลกั
เบรกมอื
เสยีงเตอืน:
ค�าแจง้เตอืน
แจง้เตอืนฉุกเฉนิ
แจง้เตอืนถอยหลงั
ระบบไฟฟ้า
ไฟสอ่งสวา่ง
ไฟหนา้พรอ้มตวับอกทศิทาง (2)
ไฟเบรกหลงัและตวับอกทศิทาง (2)
ไฟท�างานทางหลงัทีด่า้นบนของหอ้งโดยสาร (2)
ไฟท�างานทางหนา้ทีด่า้นบนของหอ้งโดยสาร (2)
ระบบ 24 โวลต ์(แบตเตอรี ่12 โวลตส์องตวั  
12 V/750 CCA)
การตรวจสอบดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส์
แตร
มาตรวดัชัว่โมงท�างาน
สญัญาณเตอืนถอยหลงั
เกยีรส์ง่ก�าลงั
เกยีร ์ZF แบบแปลงแรงบดิทีม่ล็ีอก (นอกจากนี ้
ยงัท�างานเป็นตวัขบัเคลือ่นตรง) การเปลีย่นก�าลงั 
(Powershift) ความเร็วเดนิหนา้ 3 และความเร็ว
ถอยหลงั 3 เปลีย่นเกยีรโ์ดยอตัโนมตั ิอปุกรณ์
ป้องกนัไฟฟ้าดบัไฟฟ้าฉุกเฉนิ (Limp-Home)

หอ้งโดยสารทีม่โีครงสรา้งป้องกนัวตัถกุลิง้ 
(ROPS)/โครงสรา้งป้องกนัวตัถตุก (FOPS) 
ท ัง้หมดถกูรบัรองตามมาตรฐาน SAE J1040 
(ROPS) และ SAE J231 (FOPS)

หอ้งโดยสาร
หอ้งโดยสารปิดสงู (หนา้ตา่งหนา้ตายตวั)
หอ้งโดยสารปิดสงู (หนา้ตา่งหนา้แบบพลกิลง)
มา่นบงัแดด (ดา้นหนา้และดา้นหลงั)
สิง่อ ืน่ๆ
ระบบปรับอากาศส�าหรับหอ้งโดยสารปิด
ถงัดบัเพลงิ
ทีล่า้งกระจกและทีปั่ดน�้าฝนทางดา้นลา่ง
ทีล่า้งกระจกและทีปั่ดน�้าฝนทีด่า้นหลงั
วทิยุ
อปุกรณล็์อกเพลาคู่
ชดุละลายหมอกทางดา้นหลงั
คราด
คราด/เฟืองวงกลมใชง้านหนัก
อปุกรณป์ระกอบดา้นหนา้
โดเซอรเ์บลด
แผน่กด
คราดหวดีา้นหนา้แบบ 5 ซี่
ซีฟั่นเสรมิ 6 ตวัของรปิเปอรด์า้นหนา้
วาลว์ไฟฟ้ายกโดเซอรเ์บลด
น�้าหนักถว่งดา้นหนา้
ไฟบนโดเซอรเ์บลด
ใบมดี
ใบมดี 3,658 x 622 x 22 มม.
ใบมดี 3,962 x 671 x 22 มม.
ใบมดี 4,267 x 671 x 22 มม.

– ตวัตอ่ใบมดีดา้นขวา 304.8 มม.
– ตวัตอ่ใบมดีดา้นซา้ย 304.8 มม.
อปุกรณป์ระกอบดา้นหลงั
รปิเปอรช์ว่งกลาง มสีอ้มใหญ ่3 ซีแ่ละสอ้มเล็ก 5 ซี่
สอ้มขนาดใหญเ่พิม่เตมิ 2 ซี ่และสอ้มขนาดเล็ก
เพิม่เตมิ 4 ซี่
ตะขอดงึหลงั
จดุรองรับเพือ่ยกเครือ่งจักร
ไฟท�างาน
ไฟท�างาน 2 ดวงหลงัใบมดี
ไฟท�างาน 2 ดวงตดิไวด้า้นหนา้ของใบมดี
ไฟท�างาน 2 ดวงทีอ่ปุกรณป์ระกอบดา้นหนา้
หวัไถและเฟืองวงกลมล็อก/ลอย/กนัสะเทอืน
วาลว์ล็อกกระบอกสบูยกใบมดี
วาลว์ไฟฟ้าใบมดีลอย (รวมถงึวาลว์ล็อก)
วาลว์ไฟฟ้ากนัสะเทอืนและ 2 ถงัส�าหรับใบมดี
วาลว์ไฟฟ้ากนัสะเทอืนและ 3 ถงัส�าหรับคราด
และเฟืองวงกลม
ทีน่ ัง่/เข็มขดันริภยั
ทีน่ั่งกนัสะเทอืนเชงิกลแบบไวนลิเสรมิคณุภาพ
เบาะผา้กนัสะเทอืนดว้ยเครือ่งจักร
เบาะผา้กนัสะเทอืนแบบกลไกนวิมาตกิ
เข็มขดันริภยั 76.5 มม. (3”)
อปุกรณเ์สรมิ
ไฟหมนุเตอืน
กลอ่งเครือ่งมอืหรู

กลอ่งเครือ่งมอืทีไ่มม่เีครือ่งมอื มจีดุยดึ ตดิตัง้
อยูบ่นโครงดา้นหลงั
สญัลกัษณก์ารเคลือ่นไหวชา้
ป๊ัมไฟฟ้าเพือ่เตมิลมยาง
จดุยดึยางอะไหล่
ขอบลอ้และยางทีย่ดึไว้
ยางไรย้างใน
ขอบลอ้ 9’’ - ชิน้เดยีว/ยาง 14x24-12L-G2
ขอบลอ้ 10’’ - 3 ชิน้/ยาง 14x24-12L-G2
ขอบลอ้ 13’’ - ชิน้เดยีว/ยาง 17.5x25-12L-L2
ขอบลอ้ 14’’ - 3 ชิน้/ยาง 17.5x25-16L-L3
ยางทีม่ยีางใน
ขอบลอ้ 9’’ - ชิน้เดยีว/ยาง 14x24-12L-G2
ขอบลอ้ 10’’ - 3 ชิน้/ยาง 14x24-12L-G2
ยางเรเดยีลไรย้างใน
ขอบลอ้ 9’’ - ชิน้เดยีว/ยาง 14x24-12L-L2
ยางเรเดยีล XGLA2
ขอบลอ้ 10’’ - 3 ชิน้/ยาง 14x24-12L-L2
ยางเรเดยีล XGLA2
ขอบลอ้
ขอบลอ้ 9” - ชิน้เดยีวพรอ้มหวัจกุ
ขอบลอ้ 10” - ชิน้เดยีวพรอ้มหวัจกุ
ขอบลอ้ 13” - ชิน้เดยีวพรอ้มหวัจกุ
ขอบลอ้ 14” - ชิน้เดยีวพรอ้มหวัจกุ

อปุกรณม์าตรฐาน

ตวัเลอืก

STANDARD

AND OPTIONS
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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 เราอยูท่ีน่ีเ้พือ่ยนืเคยีงขา้งคณุเสมอ หาตวัแทนจ�าหน่ายของ CASE หรอืเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั
อปุกรณ ์CASE หรอืขอใชบ้รกิารลกูคา้ได ้โดยเปิดไปที ่www.casece.com

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


