รถบดสั่นสะเทือน
สำหรับงาน บดยางแอสฟัลต์
ชนิดหักเลี้ยวกลางลำตัว ขนาด 10 - 14 ตัน

BW 161 AD BW 161 ADH BW 161 AD-40 BW 190 AD BW 190 AD-AM 2
BW 202 AD BW 203 AD BW 203 AD-AM 2 รถบดชนิดลอผสม BW 161 AC

สำหรับงานบดยางแอสฟลต

รถบดลอเหล็กสำหรับงานบดยางแอสฟลต
รถบด BOMAG คือ ตัวเลือกอันดับแรกของไซตงานทั่วโลก ผูใชตางประทับใจในประสิทธิภาพการบดอัดที่รถบด BOMAG
แตละซีรีสสงมอบตอๆ กันมา ซึ่งเปนเครื่องพิสูจนความเชื่อถือของ BOMAG มาอยางตอเนื่อง
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BW 161 AD, BW 161 ADH, BW 161 AD-40,
BW 190 AD, BW 190 AD-AM 2,
BW 202 AD, BW 203 AD, และ BW 203 AD-AM 2
รถบดชนิดลอผสม BW 161 AC
■ พวงมาลัยคู: ติดตั้งทั้งดานซายและขวา คอพวงมาลัย
ปรับได
■ ขอตอบังคับเลี้ยวแบบเคลื่อนตัว ซาย-ขวา :
ความสามารถในการรับโหลดสูง (แบริ่งแบบหมุน);
โดยระยะเคลื่อนตัว (crabwalk) มาตรฐานอยูที่ 170 มม.
-ปรับไปไดทั้งดานซายและดานขวาโดย
อางอิงตัวบอกตำแหนงกลาง (ไมมีในรุน BW 161-40)
■ ระบบหัวจายน้ำที่เชื่อถือได ปมน้ำสองตัว ระบบสำรองน้ำ
ที่เขาถึงงาย
■ เบาะนั่งพิเศษพรอมคันบังคับการเดินรถ 2 ตัว: แคหมุน
ก็สามารถไปถึงประตูไดทั้งสองดาน ทัศนวิสัยการมองขาม
พื้นผิวและขอบดรัมชัดเจน

■ หลังคา ROPS: มาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด
สะดวกสบาย ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
ผลงานไดสูงสุด
■ ระบบสงกำลังไฮดรอสแตติกพรอมหามลอบริการและ
หามลอจอด:
■ เครื่องยนต Deutz 4 สูบกำลังสูง: ผานการรับรอง
การบำรุงรักษาและบริการงาย
■ เสนผานศูนยกลางดรัมกวาง เพื่อการบดอัดและ
แมกระทั่งตกแตงชั้นผิวทางชั้นสุดทาย
■ ออกแบบเพื่อสงมอบประสิทธิภาพขั้นสุด: ระบบการ
สั่นสะเทือนพรอมความถี่ / แอมพลิจูดสูง

การใชงานเปนตัวกำหนดการออกแบบรถบดถนน
เครื่องจักรกอสรางจำนวนมากมีการออกแบบที่เปนมิตรตอผูใชงาน อยางไรก็ตาม รถบดถนนแบบหักเลี้ยวกลางลำตัว
ของ BOMAG ยังไดรวมเอาความตองการของผูใชเขาไปในการออกแบบเครื่องจักรอีกดวย
คุณสมบัติพิเศษของรถบดยางแอสฟลตไดแก ขายึดดรัม
ที่เอียงลงและโครงสรางเฟรมแบบเปด ผูขับจึงสามารถ
มองเห็นพื้นผิวและขอบดรัมโดยไมมีสิ่งใดบดบังสายตา
มีรุนยอยใหเลือกมากสาหรับเครื่องจักรสเปกมาตรฐาน
BOMAG มีรถบดถนนที่รองรับความตองการมากถึง 3 กลุม
ติดตั้งเครื่องยนต Deutz ขนาด 100kW ในรุน 10 ตัน
BOMAG ขอเสนอรถบดลอเหล็ก (BW 161 AD) และรถบด
ชนิดลอผสม (BW 161 AC)
แตละรุนมีดรัมกวาง 1,680 มม. ในรุนที่ใหญขึ้น ขนาดระหวาง
12 ตัน ถึง 14 ตัน จะเปนโมเดล BW 190 AD ที่มีดรัมกวาง
2,000 มม. และโมเดล BW 202 AD และ BW 203 AD
ที่มีดรัมกวาง 2,135 มม.

BW 202 AD-4 ที่ติดตั้งดรัมกวาง 2,135 มม.

รถบดเหลานี้ติดตั้งเครื่องยนต Deutz 100kW ที่ทรงพลัง
ที่นั่งคนขับ
รถบดทุกรุนติดตั้งเบาะนั่งพิเศษซึ่งสามารถเลื่อนไปดานขาง
และปรับตามทิศทางการขับได แผงควบคุมติดตั้งพวงมาลัยคู
ที่สามารถปรับได ระบบควบคุมตางๆ อยูในระยะที่เอื้อมถึง
ไดงาย ใชสัญลักษณที่อานเขาใจงาย คันบังคับการเดินรถ 2 อัน
ตั้งอยูติดกับที่นั่งจึงทำงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การควบคุมการทำงานทั่วไป เชน การสั่น การปรับ crab walk
และการยก / ลดความสูงรถบดถูกรวมไวอยูที่จุดนี้
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ใชงานงาย:
■ ที่นั่งหมุนและเลื่อนได
■ คันบังคับการเดินรถแบบมัลติฟงกชั่น 2 อันพรอม
ฟงกชั่นการควบคุม
■ ขอตอกลางหักเลี้ยวกลางลำตัว ดรัมจึงอยูในตำแหนง
ที่ถูกตองเสมอ
■ ปรับระยะเคลื่อนตัว (crab walk) ไดทั้งสองดาน
(170 มม.) สามารถปรับขณะรถเคลื่อนที่ได
(อุปกรณเสริมสำหรับ รุน BW 161-40)
■ ระบบสั่นอัตโนมัติ
ทัศนวิสัยที่แจมชัดที่สุดเปนผลมาจาก:
■ โครงสรางเฟรมแบบเปด สามารถมองเห็นพื้นผิวดรัม
และระบบพนน้ำไดชัดเจน
■ มองเห็นพื้นที่บริเวณขอบดรัมไดอยางชัดเจนเนื่องจาก
ขาดรัมที่มีลักษณะเอียง

อุปกรณควบคุมอยูในระยะมือเอื้อม: ที่นั่งพิเศษพรอมคันบังคับการเดินรถ 2 อัน

ระบบความปลอดภัย ไดแก:
■ หมอลมเบรก ที่ทำงานโดยอัตโนมัติหรือดวยมือ
หากแรงดันตกลง
■ สวิตชแบตเตอรี่หลัก
■ ติดตั้งไสกรองเชื้อเพลิงเพิ่มเติม
■ สวิตชควบคุมเบาะ
คนขับนั่งอยูระหวางพวงมาลัย 2 อัน: ทัศนวิสัยดีเยี่ยม
สัญลักษณบนแผงควบคุมอานเขาใจงาย

ระยะ crab walk มาตรฐาน (170 มม.)

ขนาดกะทัดรัดและวงเลี้ยวแคบ
170 มม.

เทคโนโลยีการบดถนนที่มีประสิทธิภาพที่ตอบทุกโจทยการทำงาน

BOMAG รุน BW 161 AD เปนงานออกแบบที่ชาญฉลาด
สำหรับรถบดอัดระบบหักเลี้ยวกลางลำตัวในรุน 10 ตัน
รถบดนี้มีประสิทธิภาพรอบตัวที่ยอดเยี่ยม และสามารถตอบโจทย
งานบดอัดทั่วไปทุกประเภทในการสรางถนน (แอสฟลตและ
โครงสรางสวนลางของถนน) สามารถปรับแตงคาการสั่นได
(ตัวเลือกความถี่ 2 คาและแอมพลิจูด 2 คา) เสนผาน ศก.ดรัม
ขนาดใหญ (1,220 มม.) ชวยใหสามารถบดอัดพื้นผิวแอสฟลต
ไดระดับและทำใหงานงายเนื่องจากความไวตอการสรางรอยครูด

BOMAG รุน BW 161 ADH เปนรถบดอัดประสิทธิภาพ
การทำงานสูง เหมาะสำหรับไซตงานดินและงานแอสฟลต
ขนาดกลางถึงใหญ
จุดเดน: บดชั้นทางหนาๆ ไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากใช
แอมพลิจูดสูง
การใชงานทั่วไปไดแก: โครงสรางสวนลางของถนน
การบดอัดวัสดุแอสฟลตในการซอมทาง / ถนนตัดใหม
รวมไปถึง คอนกรีตบดอัด

รถบดถนนชนิดลอผสมเหมาะอยางยิ่งสำหรับไซตงานกอสราง
ขนาดกลางถึงใหญ รถบดรุน 161 AC เหมาะที่สุดสำหรับงาน
แอสฟลต เพราะสามารถแกปญหาที่พบบอยในการบดอัดแอสฟลต
เชน การเกิดรอยฉีก จึงทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และลดความเสี่ยงของการเกิดรอยยนหรือลอนคลื่น
รถบดชนิดลอผสมนี้มีกำลังการบดอัดสูงที่ดรัมหนา และจะ
ทำการบดอัดโดยการนวดและการกดดวยลอยางผิวเรียบ
ทั้งสี่เสน

BOMAG รุน BW 190 AD (หนากวางทำงาน 2,000 มม)
และรุน BW 202 / 203 AD หนากวางดรัม 2,135 มม.
(รุนน้ำหนัก 12/13 ตัน) เปนเครื่องจักรรุนเฮฟวี่เวทของเรา
ที่สงมอบกำลังบดอัดสูง และทำงานไดพื้นที่มาก มีความ
คลองตัวสูง สงมอบผลงานที่โดดเดนสำหรับเครื่องจักรใน
รุนน้ำหนักเดียวกันนี้ เครื่องจักรเหลานี้เหมาะกับการบดอัด
พื้นที่ขนาดใหญอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทางหลวงระหวาง
เมืองและสนามบิน

รถบดชนิดลอผสม เพื่อการอัดฉาบผิวทางที่ยอดเยี่ยม

BW 161 AD ที่มีความสามารถในการไตไปบนวัสดุที่เปนเม็ดได
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ชิ้นสวนซึ่งออกแบบมาเพื่อใหสามารถรับโหลดงานสูง:
รถบดอัดระบบหักเลี้ยวกลางลำตัวรุนใหมเหลานี้ มีจุดเดน
ที่มอเตอรขับเคลื่อนดรัมที่พัฒนาขึ้นโดยใชเกียรทดรอบที่มี
ความทนทาน และมอเตอรไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูง
จุดเดน: มอเตอรซึ่งมีแรงบิด (ทอรก) สูงผนวกกับการ
ทำงานทีเชื่อถือไดและคุณสมบัติการกลับทางหมุนความไวสูง
การออกแบบที่ชาญฉลาดของเครื่องยนตดีเซล Deutz ชวย
สงมอบกำลังเครื่องยนตที่สูงขึ้นกวาเดิม เชน ในขณะสภาพ
การทำงานที่รุนแรง(แอมพลิจูดสูงหรือสถานที่ที่อุณหภูมิสูง)
ขอตอหักเลี้ยวบนรถบดอัดเหลานี้ใชแบริ่งแบบแทนหมุนซึ่ง
สามารถรองรับโหลดไดสูง

เทคโนโลยีใหมที่ชวยใหตนทุนลดลง
BOMAG ขอเสนอรถบดอัดสำหรับขนาดตางๆ ที่ใชเทคโนโลยี
ควบคุมการบดอัดแบบอัตโนมัติ (ASPHALT MANAGER 2*)
ซึ่งเปนเทคโนโลยีการวัดระยะและการควบคุมการบดอัดแบบ
อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มกำลังในการบดอัดสูงสุด นอกจากนี้มีการ
เสริมความปลอดภัยใหแกคนขับ: ที่นั่งคนขับติดตั้งราวกันตก
และหลังคาแบบ ROPS/FOPS
คาอางอิงกายภาพ EVIB (MN/m2) สำหรับการบดอัด ชวยลด
จำนวนเที่ยวที่รถเดินไปกลับ สงมอบผลงานที่นาประทับใจ
ทุกครั้งในการทำงาน และชวยลดตนทุน

* ดูขอมูล ASPHALT MANAGER 2 ในโบรชัวรเครื่องจักร

ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดในสถานที่ปฏิบัติงาน
ดวยเทคโนโลยีที่ไดรับการรับรอง
สามารถบริการเครื่องจักรที่ความสูงระดับพื้นดิน
จุดบริการทุกจุด รวมไปถึงเครื่องยนตดีเซลที่ติดตั้งที่ดาน
ทายรถ สามารถเขาถึงไดจากทั้งสองดานของตัวรถผานประตู
บานพับขนาดใหญ ระบบกรองที่เชื่อถือไดเนื่องจากทุกรุนมี
การติดตั้งระบบกรองเชื้อเพลิงขาเขาขนาดใหญเพิ่มพรอมไฟ
เตือนเปนอุปกรณมาตรฐาน จึงสามารถปองกันสิ่งแปลกปลอม
(อนุภาคและน้ำ) ไมใหเขาสูเครื่องยนต อุปกรณระบายความรอน
ที่ดานหนาตัวเครื่องทำความสะอาดงาย เพียงแคยกครีบขึ้น
เทานั้น ชวยประหยัดเวลาและสงมอบการทำงานที่เชื่อถือได
อยูเสมอ มีการติดตั้ง ระบบกรองอนุภาคขนาดไมโครเขากับ
ระบบไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูง ซึ่งไดผลดีตั้งแตการเติม
น้ำมันไฮดรอลิกครั้งแรก

ระยะเวลาเปลี่ยนถายของเหลวที่ยาวนานขึ้น เชน 2,000 ชม.
สำหรับน้ำมันไฮดรอลิกและกรอง และ 500 ชม. สำหรับ
เครื่องยนตดีเซล เปนคุณสมบัติมาตรฐานของเครื่องจักร
BOMAG จึงชวยลดตนทุนลงไดอยางมาก
จอแสดงผลอยูตรงกลาง: the information focal point.
ระบบจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของเครื่องจักร
ใหผูขับทราบอยางทันเวลา ระบบตรวจสอบการทำงานจะ
แจงเตือนทั้งเสียงและภาพ เชน หากอุณหภูมิสูงเกินไป หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงแรงดัน รถบดถนน BOMAG ทุกรุนติดตั้ง
ใชอุปกรณไฟฟาที่เชื่อถือไดซึ่งใชเทคโนโลยีโมดูลาร ซึ่งมีขอดี
คือทำใหสามารถระบุแหลงความผิดพลาดไดงายขึ้น เชน การ
ใชจอแสดงผลแบบออปติคัล (LED)

เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนที่ไดรับการรับรอง
รถบดอัด BOMAG พรอมเสมอสำหรับลุยงาน ไมจุกจิกเรื่อง
การบริการและบำรุงรักษา

ประหยัดคาใชจายเนื่องจากระยะเวลาบำรุงรักษาที่ยาวนานขึ้น

จอ LED แสดงผลการวิเคราะหความผิดพลาดอยางรวดเร็ว
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ลดคาใชจายดวยเทคโนโลยีการบดอัด
ระบบกระตุนการสั่นสะเทือน
รถบดถนนรุนเหลานี้ สามารถติดตั้งอุปกรณกระตุนการ
สั่นสะเทือน(circular exciter) (ซึ่งสามารถเลือกแอมพลิจูด/
ความถี่ที่ใชได) หรือ ASPHALT MANAGER 2 ที่ดรัมหนา
เปนอุปกรณเสริม ระบบทั้งสองนี้เปนผลจากประสบการณ
หลายทศวรรษที่ BOMAG สั่งสมมา การปรับกำลังโดย
อัตโนมัติชวยสรางแรงบดอัดสูงสุด และชวยยืดอายุของ
เครื่องจักรใหยาวนานขึ้น เทคโนโลยีแบริ่ง 2 หรือ 4 ตลับ
และการหลอลื่นของ BOMAG ชวยใหสามารถสรางความถี่
สูงและแอมพลิจูดขนาดใหญ เพื่อใหการบดอัดเสร็จเร็วขึ้น
การออกแบบนี้ชวยลดระยะเวลาเปดจนถึงเครื่องจะทำงาน
ของเพลาของอุปกรณกระตุนการสั่นสะเทือน ซึ่งเปนหัวใจ
ของพื้นผิวที่เรียบเสมอ

ดรัมที่ติดตั้งวงจรกำเนิดการสั่นสะเทือนโดยตรงสำหรับระบบ
ASPHALT MANAGER 2 (BW 190/203 AD-AM 2).

ตัวกระตุนการสั่นกำลังสูงในรุน BW 161 AD-4.8

จอแสดงผลกลางสำหรับ ASPHALT MANAGER 2.8

หัวจาย 6 หัว หมดปญหาเรีื่องพนน้ำไมทั่วถึง
เชื่อถืิอไดเพราะกรองสามชั้น

ใชน้ำนอย ดวยสวิตชตั้งเวลาพนน้ำ 12 แบบ

ระบบพนน้ำ

ถังน้ำขนาดใหญ ไมเสียเวลาหยุดเติมน้ำบอยๆ
พรอมปมน้ำ 2 ตัว

คนขับรถบดถนนเขาใจถึงความสาคัญของระบบพนน้ำที่เชื่อถือได รถบดถนน BOMAG รุนหักเลี้ยวกลางลำตัวเหลานี้
สงมอบความเชื่อถือไดแบบที่ไมเคยมากอน
แทงคน้ำทั้งสองถังตั้งอยูตรงกลางของรถบดถนน ใกลกับขอตอหักเลี้ยว การวางแทงคที่ตำแหนงนี้มีขอดีหลักๆ ไดแก:
■ แทงคสามารถเขาถึงไดจากระดับพื้นดิน และสามารถ
เติมน้ำไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย
■ ตำแหนงแทงคทำใหจุดศูนยถวงของเครื่องจักรอยูใน
ระดับต่ำ จึงเพิ่มความเสถียรขณะขับขี่
■ ไมบังการมองเห็นดรัม

คนขับสามารถมองเห็นดรัมไดอยางชัดเจน

■ ระบบพนน้ำอัตโนมัติที่ใชสวิตชเลือกระยะเวลาการจายน้ำ
ได ชวยประหยัดปริมาณน้ำ ลดจำนวนการหยุดเครื่องจักร
เพื่อเติมน้ำ
■ ระบบกรองที่เชื่อถือได: ขณะเติมน้ำเขาแทงค สิ่งสกปรก
จะถูกดักไวที่ตะแกรงที่มีความละเอียดสูง และยังมีการ
ติดตั้งกรองที่หัวพนน้ำอีกดวย
■ มีการปองกันลมกระทบทอของตัวพนน้ำที่อยูเหนือดรัม
สามารถมองเห็นการทำงานของหัวพนน้ำทางดานหนา
และดานหลังไดอยางชัดเจน จากตำแหนงของคนขับ
ขอดีอื่นๆ
■ รถบดถนนรุนเหลานี้มีปมน้ำสองตัวทำงานแยกเปนอิสระ
หากปมหนึ่งชำรุด สามารถสลับไปใชปมอีกตัวไดทันที
เกจที่มีความแมนยำสูง ชวยใหคนขับอานระดับน้ำได
ตลอดเวลา หากระดับน้ำต่ำ ระบบจะแจงเตือนใหเห็น
และไดยินทันที
■ การบำรุงรักษา: หัวพนน้ำทั้งหมดและปมน้ำทั้งสองตัว
สามารถเขาทำการบำรุงรักษาไดงาย สามารถถายน้ำ
ออกจากระบบไดจนหมดหากมีความเสี่ยงที่น้ำจะกลาย
เปนน้ำแข็ง

รถบดลอเรียบระบบหักเลี้ยวกลางลำตัว BOMAG

อุปกรณเสริมเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รถบดเหลานี้สามารถติดตั้งอุปกรณเสริมตางๆ สาหรับงานพิเศษ และสามารถสั่งใหติดตั้งออกจากโรงงาน
มาพรอมกับเครื่องจักรหรือติดตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง อุปกรณเสริมจะชวยใหการใชงานเครื่องจักรงายขึ้น
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บางครั้ง อุปกรณเสริมบางรายการกลายเปนอุปกรณภาคบังคับ
ขึ้นอยูกับตลาดในประเทศนั้นๆ (เชน หลังคา ROPS, หองคนขับ)
หรือจำเปนในการปฏิบัติงานบางประเภท เชน เครื่องโรยหินหรือ
อุปกรณบดอัดและตัดขอบที่มีความแมนยำ อุปกรณชิ้นหลังนี้ใชเพื่อ
แตงขอบของชั้น แอสฟลตใหสะอาดเรียบรอย หรือเพื่อบดอัด
ชันแอสฟลตชั้นรองผิวทาง (binder) และชั้นผิวทาง (bearing)
โดยไมตองใชแผนประกบขางขอบ โดยปกติการทำงานกับลูกกลิ้ง
อัดขอบถนนจะตองมีประสบการณแตรถบดถนน BOMAG ชวยให
การทำงานงาย เนื่องจากองศาในการมองเห็นลูกกลิ้งกดที่ยอดเยี่ยม
การควบคุมทั้งหมด ไมวาจะเปนการยกและลดความสูงของลูกกลิ้ง
หรือการเปดระบบพนน้ำ สามารถทำไดอยางสะดวกจากที่นั่งคนขับ

การตกแตงขอบทางอยางมีประสิทธิภาพซึ่งอาศัยใบแตงขอบหรือลูกกลิ้งกด

แผนกันความรอน: ปองกันลอยางของรถบดชนิดลอผสมไมไดสัมผัสความรอน
เปนเวลานาน

เครื่องโรยหิน-ทรายในรุน BS 180 เพื่อการโรยหิน-ทรายที่แมนยำ
และเรียบเสมอ

ขอมูลเทคนิค
รถบดยางแอสฟลต
รุน BW 161 AD-4, BW 202 AD-4, BW 203 AD-4
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BW 202 AD-4
BW 203 AD-4
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W
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1680
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2135

3300
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715

1236

2320

3000

350

4610

80
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2135

ขนาดสำหรับขนสง (หนวย ม3)
BW 161 AD-4
BW 202 AD-4
BW 203 AD-4

ประเภทเครื่องจักร

3

ปริมาตรที่บดอัดได (ม. /ชม.) ที่ระดับความหนาชั้นดินที่แนะนำ
โคลน, ดินเหนียว (0,20m.)

กรวด, ทราย (0,30m.)

BW 161 AD-4

150-320

135-260

100-120

BW 202 AD-4

280-550

200-400

150-260

BW 203 AD-4

320-630

320-460

190-300

ไมติดตั้ง ROPS

ติดตั้ง ROPS

19,679

25,447

24,545

31,740

24,545

31,740

ประเภทเครื่องจักร

ดินผสม (0,25m.)

อุปกรณมาตรฐาน

แอมพลิจูด 2 คา / ความถี่ 2 คา
ตัวบังคับเลี้ยว 4 ลอ ทิศทางเดียวกัน
(Crab steering)ขวา / ซาย 170 มม.
การสั่นสะเทือนอัตโนมัติ
การควบคุมการสั่นสะเทือนแยกทีละลอ
หองเกงติดตั้ง
- พวงมาลัยคู
- ที่นั่งแบบหมุนไดและเลื่อนไปดานขางได
คันบังคับการเดินรถ 2 อันพรอมสวิตช
ควบคุมการสั่นสะเทือน
- ลูกกลิ้งบดขอบ
- ตัวบังคับเลี้ยวแบบ Crab steering
ซาย/ขวา
ระบบฉีดน้ำดวยแรงดัน ติดตั้งปมน้ำ 2 ตัว
เตือนเครื่องจักรถอยหลัง
สวิตชตัดการเชื่อมตอแบตเตอรี่

3

ปริมาตรที่บดอัดได (ม. /ชม.) ที่ระดับความหนาชั้นดินที่แนะนำ
โคลน, ดินเหนียว (0,20m.)

กรวด, ทราย (0,30m.)

BW 161 AD-4

150-320

135-260

100-120

BW 202 AD-4

280-550

200-400

150-260

BW 203 AD-4

320-630

320-460

190-300

อุปกรณเสริม

* หองเกงพรอมหลังคา ROPS + เข็มขัดนิรภัย
+ ไฟหองคนขับ 4 จุด
หองเกงไมติดตั้งหลังคา ROPS
ตัวบอกสถานะและไฟเตือน
หลังคาซันรูฟ
ไฟเตือนแบบหมุน
มาตรวัดความเร็ว
การแสดงอุณหภูมิแอสฟลต
เครื่องปาดขอบ
ตัวขูดดินแบบพับเก็บได
น้ำหนักถวง (600 กก.)
เครื่องปรับอากาศ
ECONOMIZER
วิทยุ
กระจกขางติดเพิ่ม
เครื่องดับเพลิง
ตัวชี้ตำแหนง
อุปกรณนำทาง BOMAP พรอม GPS

ดินผสม (0,25m.)

น้ำหนัก
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน CECE พรอมหองคนขับ
น้ำหนักลงเพลา, หนา CECE
น้ำหนักลงเพลา, หลัง CECE
การรับน้ำหนักเชิงเสนแบบสถิต,หนา CECE
การรับน้ำหนักเชิงเสนแบบสถิต, หลัง CECE
น้ำหนักรวม
ขนาด
รัศมีวงเลี้ยว, วงใน
การขับขี่
ความเร็ว (1)
ความเร็ว (2)
ความสามารถในการไตทางชัน ปด/เปด ระบบสั่น
ระบบขับเคลื่อน
ผูผลิตเครื่องยนต

ประเภท
การปลอยมลพิษ
การระบายความรอน
จำนวนลูกสูบ
มาตรฐาน ISO 14396
ความเร็ว
อุปกรณไฟฟา
เบรค
เซอรวิสเบรค
เบรคสำหรับจอด
การบังคับเลี้ยว
ระบบบังคับเลี้ยว
ระยะเยื้องไปดานขาง ขวา/ซาย
มุมเลี้ยว/มุมแกวงของลอ + ระบบกระตุนการสั่นสะเทือน
ดรัมสั่นสะเทือน
ปดตัวสั่นสะเทือนอัตโนมัติ
ความถี่
แอมพลิจูด
แรงหนีศูนยกลาง
แรงหนีศูนยกลาง
ความจุ
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ถังน้ำ

BW 161 AD-4

BW 202 AD-4

กก.
กก.
กก.
ก.ก./ซม.
ก.ก./ซม.
ก.ก.

10,050
5,050
5,000
30.1
29.8
11,500

11,800
5,900
5,900
27.6
27.6
14,000

13,200
6,600
6,600
30.9
30.9
14,000

มม.

4,400

4,170

4,170

กม./ชม.
กม./ชม.
กม./ชม.

0- 5.7
0- 11.0

0- 6.0
0- 11.0
40/35

0- 6.0
0- 11.0
40/35

Deutz
TCD 2012 L04 2V
Stage IIIa / TIER3
น้ำ
4
134.0
2,300
12

Deutz
TCD 2012 L04 2V
Stage IIIa / TIER3
น้ำ
4
134.0
2,300
12

Deutz
TCD 2012 L04 2V
Stage IIIa / TIER3
น้ำ
4
134.0
2,300
12

ไฮโดรสแตติก.
ระบบกลไกล

ไฮโดรสแตติก.
ระบบกลไกล

ไฮโดรสแตติก
ดิสเบรค

หักเลี้ยวกลางลาตัว
170
N/A

หักเลี้ยวกลางลาตัว
170
30/6

หักเลี้ยวกลางลาตัว
170
30/6

เฮิรตซ
มม.
กิโลนิวตัน
ตัน

หนา + หลัง
มาตรฐาน
40/50
0.94/0.42
107/74
10.9/7.5

หนา + หลัง
มาตรฐาน
40/50
0.81/0.35
126/84
12.8/8.6

หนา + หลัง
มาตรฐาน
40/50
0.81/0.35
126/84
12.8/8.6

ลิตร
ลิตร

200.0
1,000.0

200.0
1,000.0

200.0
1,000.0

แรงมา
ตอนาที
โวลต

มม.
3333

BW 203 AD-4

ขอสงวนสิทธิ์การแกไขขอมูลเทคนิค เครื่องจักรอาจแสดงโดยไมติดตั้งอุปกรณเสริม ผูใชจะตองมีการประมาณคาเผื่อสำหรับขอมูลขางตน

การทำงานที่สมบูรณแบบคืออุบัติเหตุเปนศูนย

เราไดนำองคความรูถายทอดลงสูรถบดถนน BOMAG ของเราทุกคัน แมแตในรายละเอียดที่เล็กที่สุด
ดังนั้น คุณจึงสามารถนำประสบการณมาใชกับงานตรงหนาได ผลลัพธคือ ความสำเร็จที่เปนตัวตน
ทุกๆ ครั้งที่ลงมือทำ

