
รถขุดไฮดรอดลิกเพื ่อสมรรถนะที ่แทจริง

ในภาพอาจมีชุดอุปกรณเสริม

.............................36,100~36,800 ก.ก

กำลังเครื่องยนต(สุทธิ) : 200 กิโลวัตต หรือ 268 แรงมา 
น้ำหนักขณะใชงาน : 
SH350HD-6
ความจุบุงกี๋ (ตาม ISO) : 1.4~1.8 ลูกบาศกเมตร

http://www.sumitomokenki-asean.com

เจแอล. มาลิกิ VIII ล็อต T-1, อุตสาหกรรมคาวาซัน KIIC เตลุกจามบี บารัต, คาราวัง, จาวา บารัต 41361
โทร : +62-21-8910-8686  แฟกซ : +62-267-863-1790

689 ภิรัช ทาวเวอร แอท เอ็มควอเทียร ช้ัน 27 หอง 2704 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 
เลขประจำตัวผูเสียภาษี 0105560017727   โทร: 02-035-5327-8   แฟกซ:  02-035-5329

1708   01T.EA267 พิมพในประเทศญี่ปุน

เนื่องจากบริษัทฯ ไดทำการปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง จึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแบบและขอมูลจำเพาะโดยไมแจงลวงหนา
ภาพประกอบอาจรวมถึงอุปกรณเสริม และอาจไมรวมอุปกรณทั้งหมดที่ไดมาตรฐาน

อีเมลล : info@leadwayheavy.com    http://www.leadwayheavy.com

64/11 หมู 19 ถ.บางนา-ตราด กม.48
ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท 038 086 731-9  โทรสาร 038 086 730

สายตรงลูกคาสัมพันธ  โทร 091 1199 220 
สายตรงบริการ         โทร 091 1199 219

บริษัท ลีดเวย เฮฟวี่ แมชชีนเนอรรี่ จำกัด
สำนักงานปฎิบัติการและศูนยบริการซูมิโตโม

สิงหาคม-2017
B

ประวัติศาสตร 400 ปของซูมิโตโม

รถขุดไฮดรอลิก SH350HD-6

SUMITOMO เปนหนึ่งในกลุมบริษัทธุรกิจที่ใหญที่สุดในญี่ปุน ยอนกลับไปชวงปลายป 
ค.ศ. 1600 บริษัทเริ่มธุรกิจขุดเหมืองแรและโรงงานถลุงทองแดง 
จากนั้นมาไดเริ่มขยายและเพิ่มความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องจาก
รากฐานเดิม

THAILAND SPEC
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• ระบบเครื่องยนตรุ นใหม “SPACE 5+”
• ระบบไฮดรอลิคใหม “SIH:S+”
• เทคโนโลยีประสิทธิภาพเชื้อเพลิงของ SUMITOMO
•ความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นอยางไมนาเชื ่อ

เครื ่องยนตและไฮดรอลิค 04-07

•จุดเชื ่อมตอที่มีความแข็งแรงสูง
• ระบบ EMS 
•การบำรุงรักษาที่ระดับพื้นดิน

ความทนทานและการรักษา 08-11

•หองโดยสารที่มีสไตลและกวางขวาง
•หนาจอ LCD สีที ่มีความคมชัดสูง
•FVM®(หนาจอสำหรับมองรอบตัวรถ)(ตัวเลือก)

ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผูใชงาน 12-17

ขอมูลจำเพาะ 18-23

ในภาพอาจมีชุดอุปกรณเสริม

วิศวกรรมในญี ่ป ุ น
เปนที่ตระหนักกันทั่วโลกแลววาผลิตภัณฑดานวิศวกรรมและการออกแบบของญี่ปุ นนั ้นมีคุณภาพสูงสุดโดยเฉพาะผลิตภัณฑดาน
อุตสาหกรรมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบเองก็ไมมีขอยกเวนเมื ่อมีการกำหนดแนวคิดแบบครบวงจรในงานออกแบบที่เกี ่ยวของกับ
องคประกอบหลักวิศวกรรมการผลิตและการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑในโรงงานในปจจุบันรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบSUMITOMO 
ไดรับการออกแบบและผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทั ่วโลกดวยแนวคิดที่ใหความสำคัญสูงสุดสำหรับสมรรถนะใน
การทำงานความนาเชื ่อถือและประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงเทคโนโลยีและคุณภาพของญี่ปุ นไดรับการพิสูจนแลววาทำใหลูกคาที ่ใชรถขุด
ไฮดรอลิคตีนตะขาบSUMITOMOไววางใจไดอยางแทจริงและไดตอบโจทยความตองการดานอุตสาหกรรมกอสรางอยางสมบูรณแบบ

สมรรถนะดีข ึ ้น
แสดงถึงวิว ัฒนาการ



ระบบเครื่องยนต์ใหม่ ระบบไฮดรอลิคใหม่ 5%ลดการใช้น้ำมันเชื ้อเพลิงลง
(เทียบกับรุ ่น SH350HD-5 [โหมด H])

สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ
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ECO เกจ

ตัวบอกการใชเชื้อเพลิง

มีโหมดการทำงานทั้งหมด 3 
โหมด คือ SP(Super Power) 
สำหรับการใชงานหนัก 
H(Heavy) 
สำหรับสภาพการทำงานปกติ 
A(Auto) 
สำหรับการใชงานในขอบขาย
กวางๆ

การเลือกโหมดดวยลิ้นบังคับ

จากการกระตุน 
การเดินเบาจะหยุดเครื่องยนต
โดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนตไมได
อยูในการใชงานตามชวงเวลาที่
ตั้งคาไว 
การเดินเบาอัตโนมัติก็มีใหใช 
ซึ่งสามารถทำใหเครื่องยนตเริ่ม
การเดินเบาประมาณ 5 วินาที 
หลังจากคันโยกบังคับอยูใน
ตำแหนงเกียรวาง

เทคโนโลยีใหมชวยปรับปรุงการใชงานและลดการใชเชื้อเพลิงในแต
ละโหมดการทำงาน

การปรับปรุงการใชเชื ้อเพลิงที่ดียิ ่งขึ ้นอีก

เงื่อนไขการประหยัดพลังงานสามารถ
ชำเลืองมองได 
เชนเดียวกับตัวบอกการใชเชื้อเพลิงที่
แสดงบนหนาจอ

ECO เกจ แสดงการใชงานที่พลังงานต่ำ

• คุทชั่นวาลววงจรความรอน

• เพิ่มขนาดทอปดของอารม
• คุทชั่นวาลววงจรความรอน

• การควบคุมเพื่อชวยเดินรถบนทางลาด

• การควบคุมลดการสวิง
 (การควบคุมแรงมาที่เพิ่มขึ ้นเมื ่อเดินรถ)

• โหมด H

• SSC (การควบคุมสโตรกของสปูล)

• BES (การประหยัดพลังงานเมื่อเอาบูมลง)

• AES (การประหยัดพลังงานอัตโนมัติ)

• PTR (ลดการสงผานปม)

• การหยุดรอบเดินเบาและการเดินเบาอัตโนมัติ• โหมด A

• SSC (การควบคุมสโตรกของสปูล)
• BES (การประหยัดพลังงานเมื่อเอาบูมลง)
• AES (การประหยัดพลังงานอัตโนมัติ)
• PTR (ลดการสงผานปม)
• การหยุดรอบเดินเบา

PLUS

PLUS

PLUS

คอนโทรวาลว

คอนโทรเลอร

เครื่องยนต เมนปม
บูม

อารม

การสวิง

การเดินรถ

เคร ื ่องยนตและไฮดรอลิค

*การใชเชื้อเพลิงอาจแตกตางกันในแตละเวลา ขึ้นอยูกับสถานที่ปฎิบัติงานและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน ทักษะของผูใชงานและปจจุยแวดลอมอื่นๆ

เทคโนโลยี SUMITOMO เพื่อประสิทธิภาพเชื้อเพลิง

ลดภาระของเครื่องยนตเมื่อใชในงานหนัก

ลดภาระของเครื่องยนตเมื่อความตองการการไหลของปมลดลงตาม
ภาระของปมที่เกิดขึ้นฉับพลัน

ลดความเร็วเครื่องยนตเมื่อเอาบูมลงและใชงานสวิงซึ่งไมตองใช
ปริมาณการไหลของน้ำมันจำนวนมาก

ลดความเร็วเครื่องยนตเมื่อภาระของเครื่องยนตลดต่ำลง

SH350HD-6 สามารถลดการใชเชื ้อเพลิงได 5% 
เมื ่อเปรียบเทียบกับซีรี ่ย  DASH 5 ของเรา โดยการรวมระบบเครื ่องยนตรุ นใหม   
“SPACE 5+” เขากับระบบไฮดรอลิคใหม “SIH:S+” 
เพื ่อประสิทธิภาพของเชื ้อเพลิงที ่ด ีขึ ้น ในขณะเดียวกัน เครื ่องยนต ISUZU 
ที ่พัฒนาขึ ้นใหมก็ดีตอสิ ่งแวดลอมอยางมาก

5%ลดการใชน้ำมันเชื ้อเพลิงลง

ลดการใชน้ำมันเชื ้อเพลิงลง10%
(เมื ่อเปรียบเทียบกับ SH350HD-5)

สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ

ระบบเครื่องยนตรุ นใหม “SPACE 5+”
ระบบเครื่องยนตใหมทำใหประสิทธิภาพเชื้อเพลิงและสมรรถนะสิ่งแวดลอมเหมาะสมกันดวยระ
บบฉีดเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล 
พรอมติดตั้งเทอรโบชารจเจอรทำใหตอบสนองการทำงานไดอยางยอดเยี่ยม

การออกแบบอันเปนเอกลักษณของ

SUMITOMO

การออกแบบอันเปนเอกลักษณของ

SUMITOMO

การออกแบบอันเปนเอกลักษณของ

SUMITOMO

การออกแบบอันเปนเอกลักษณของ

SUMITOMO
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การควบคุมสโตรกของสปูล(SSC) 
ควบคุมอัตราการไหลของสปูลพอรต ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของการใชงาน 
กำลัง ความเร็ว ที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมที่นุมนวลขึ้นนั้น 
หมายถึงประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นสูงมาก

ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นสูงมาก

รถขุดซูมิโตโมรุ นใหมออกแบบใหเพิ ่มแรงขุดโดยอัตโนมัติ
ทันทีเมื ่ออยู ในภาวะที ่ตองการกำลังขุดหนักระบบจะทำงานเอง
เปนเวลา8
วินาทีโดยไมตองกดสวิทซเพิ ่มความสะดวกสบายและ
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื ่องใหทำงานอยางเหมาะสม

การเพิ่มกำลังโดยอัตโนมัติ
แรงขุดจะเพิ่มขึ ้นอัตโนมัติโดนตอบสนองทันทีเมื ่ออยูในสภาวะ
การทำงานที่ตองขุดหนัก เปนการออกแบบเฉพาะของ 
SUMITOMO และจะทำงานเปนเวลา 8 วินาที (โหมด SP/H)

การเพิ่มกำลังโดยอัตโนมัติ

10% 7%

ความเร็วและกำลัง เพิ่มความสามารถในการผลิตใหสูงขึ้นมาก

เวลาครบรอบเร็วขึ้น เวลาครบรอบเร็วขึ้น 7%เวลาครบรอบเร็วขึ้น

มองเห็นสภาพการทำงานไดงายบนหนาจอ
การควบคุมหลากหลาย เชน 
โหมดการทำงาน 
และการตั้งคาไฮดรอลิคเสริม 
สามารถเลือกไดงายๆโดยใช
แผงปุมที่ออกแบบมาแบบสากล 
และสิ่งที่ถูกเลือกไว 
จะถูกแสดงใหเห็นไดงายบน
หนาจอกวาง 7”

สามารถเพิ ่มความเร็วขึ ้นได 10% ของเวลาครบรอบ 
ทำใหความสามารถในการผลิตเพิ ่มมากขึ ้น(เมื ่อเทียบกับ 
SH350D-5 [โหมด SP]) 

เวลาครบรอบเร็วขึ้น 10% (โหมด SP)

สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ
สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ

เครื ่องยนตและไฮดรอลิค
การควบคุมสโตรกของสปูล(SSC) เทคโนโลยีที ่ค ิดคนโดย 
SUMITOMO เขากันไดเปนอยางดีกับเครื ่องยนตและกำลังไฮดรอลิค 
และยังปรับปรุงความเร็วในการใชงานใหดียิ ่งขึ ้น 
ขณะเดียวกันยังคงรักษาการควบคุมเครื ่องจักรอยางนุ มนวลเอาไว

การออกแบบอันเปนเอกลักษณของ

SUMITOMO

• โหมด SP • โหมด H • โหมด A

(เมื่อเปรียบเทียบกับ SH350HD-5)

*จากเงื่อนไขและผลการทดสอบของ SUMITOMO



 จุดเชื ่อมตอที่มีความแข็งแรงสูง
โครงสรางของบูมและอารมมีการปรับปรุงขึ้นมาก 
เพิ่มความมั่นใจในกำลังและความทนทาน นอกจากนี้ 
ยังมีการใชงานหลอที่มีความแข็งแรงสูงเปนฐานของบูมและปลายของอารม 
เพื่อปรับปรุงใหมีความนาเชื่อถือในการใชงานมากขึ้น

ชองเก็บของขางใตมีความแข็งแรงสูง
เพื่อปรับปรุงการเคลื่อนที่ 
ระบบตีนตะขาบมีการทำใหแข็งแรงขึ้นเพื่อรับประกัน
อายุการใชงานนานขึ้น สมรรถนะ 
และเพื่อปรับปรุงความนาเชื่อถือ

ระบบ EMS ของ SUMITOMO 
ชวยใหพินและบุชมีการหลอล่ืนเต็มท่ีตลอดเวลาและปองกันการเกิด
เสียงดัง ระบบน้ีมีความสำคัญในการยืดอายุการใชงานของพินและบุช

เชื่อมใหเหมาะสมมากขึ้นรอบๆบอสดานบนของอารม – 
ทนทานมากขึ้น

แบรกเก็ตกระบอกสูบที่ปรับใหเหมาะสมที่สุด – 
ทนทานมากขึ้น

บอสดานลางแคสบูม – 
นาเชื่อถือมากขึ้น

เพิ่มความหนาแผนเพลตรอบๆบอสที่อยูตรงกลาง – 
ทนทานมากขึ้น

เพิ่มความหนาแผนบังลม – 
ทนทานมากขึ้น

เพิ่มความหนาแผนเพลตรอบๆบอสที่อยูตรงหลาง – 
ทนทานมากขึ้น

เพิ่มความหนาแผนเพลตดานขางตรงกลาง – 
ทนทานมากขึ้น

ปรับรูปรางของบอสดานลางแคสอารมใหเหมาะสม 
และเพิ่มแผนเพลตเสริมความแข็งแรงดานใน – ทนทานมากขึ้น

แบรกเก็ตกระบอกสูบที่ปรับใหเหมาะสมที่สุด – 
ทนทานมากขึ้น

ชวงเวลาของการหลอลื่นคือทุก 1,000 ชั่วโมง 
รักษาขอตอใหหลอลื่นเปนระยะเวลานานและขยายอายุ
การใชงานของชิ้นสวนโดยลดการขีดขวนและเสียงดัง

*ชวงเวลาการเติมจาระบีขึ้นอยูกับเงื่อนไขการทำงาน

EMS(ระบบบำรุงรักษาอยางงาย) เปนมาตรฐาน

การทำ EMS ของบุช

ขอแนะนำในการดูแลบุช

1,000 ชั่วโมง

สวนที่มี EMS บุช

การทำแขนกระบวยเปนโครง

บุงกี ๋ที ่มีความทนทานสูง
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แตกตางจากโมเดลมาตรฐาน
แข็งแรงมากขึ้นดวยแผนเพลตที่หนาขึ้น
แข็งแรงมากขึ้นดวยการเพิ่มแผนเพลตประคอง

น้ำหนักถวงที่มากขึ้น

เปลี่ยนรูปรางของแคริเออรแบรกเก็ต
ตามการเปลี่ยนการตัดขวางของ
เฟรมดานขาง

โรลเลอรยกสูง – 
เพิ่มความทนทานดวยฮับ
แบบยาว

เฟรมดานขาง – 
เพิ่มริบเพื่อความแข็งแรง

เพิ่มสโตรกของรีคอยลสปริง 
เพื่อสมรรถนะการลดการกระแทกที่ดีขึ้น

มอเตอรเคสเฟรม 
ใชแผนเพลตที่หนาขึ้นเพื่อความแข็งแรง

• ชวงเวลาการเติมจาระบี :

• บูม

• อารม

ควรอัดจาระบีใหสมบูรณอยางนอย1,000ช.ม. หรือ6เดือน

นอกจากการอัดจาระบีขางตนแลวจะตองอัดจารบีทุกครั้งหลังจากที่ทำงานขุดตักในน้ำ

สำหรับรถที่นำไปติดหัวเจาะหัวหนีบตัดหรืออุปกรณที่มีการกระแทกขณะทำงานก็ควร
ไดรับการดูแลอัดจาระบีใหบอยๆเชนกัน
ควรทำความสะอาดสลักบุงกี๋ทุกครั้งที่ถอดหรือประกอบบุงกี๋

ความทนทาน 
การใชงานทนทาน สำหรับรุ น SH350HD(LHD)-6

Strengthened side frame

อารมสำหรับงานหนัก
บูมสำหรับงานหนัก

เพิ่มความแข็งแรงใหเฟรมดานขาง แผงกันชนดานขาง (สำหรับงานหนัก)



กรองไฮดรอลิคคุณภาพสูง
เปลี่ยนถายน้ำมันไฮดรอลิคทุก5,000ช.ม. 
และเปลี่ยนกรองไฮดรอลิคทุก2,000ช.ม.     
กรองประสิทธิภาพสูงเพียงหนึ่งเดียวก็
เทียบไดกับการกรองหลายชั้น

ตำแหนงของกลองฟวส

ตัวกรองชองลงเขาตั ้งอยู ในชองที ่
สามารถล็อกได 
เพื ่อใหสามารถเปลี ่ยนไดง าย 
และการเขาถึงตัวกรองดานในหองโดย
สารก็ทำไดง ายขึ ้น

พรมปูพื้นหองโดยสาร

เขาถึงตัวกรองเครื่องปรับอากาศไดงาย
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ตำแหนงของกลองฟวสตั ้งอยู ในชองที ่
แยกออกมาดานหลังเบาะนั ่ง 
ทำใหเขาถึงไดง าย

พรมปูพื ้นที ่สามารถซักลางไดถูก
ออกแบบใหมเพื ่อใหถอดและทำความส
ะอาดงาย

การเขาถึงบริเวณเครื่องยนตไดจากระดับพื้นดินชวยปรับปรุงการบำรุงรักษาแบบปองกัน
การทำความสะอาดชิ้นสวนและการบำรุงรักษาสามารถทำไดจากระดับพื้นดินโดยที่ไมตองปนขึ้นไปถึงโครงสรางดานบนของตัวบอดี้รถขุด

• ความสามารถการหลอเย็นที่เพิ่มขึ ้น
ดวยหมอน้ำและเครื ่องกรองอากาศที ่ม ีขนาดใหญขึ ้น 
ทำใหความสามารถในการหลอเย็นเพิ ่มมากขึ ้น 
จึงชวยปรับปรุงความนาเชื ่อถือใหมีมากขึ ้น นอกจากนี ้ 
การทำความสะอาดตาขายกรองฝุ นก็ทำไดง ายขึ ้น

• การเปลี่ยนตัวกรองอยางงายๆ
ชุดกรองน้ำมันเช้ือเพลิงเสริมพรอมกรองดักน้ำ และ เซ็นเซอรตรวจวัดระดับน้ำ
เปนอุปกรณมาตรฐาน เพื่อลดปญหาการบำรุงรักษา
นอกจากนี้ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง และกรองดักน้ำ
ติดตั้งในสถานที่ที่เขาถึงไดสะดวก โดยไมตองปนขึ้นบนเครื่องจักร 
เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนกรองชุดใหม

หมอน้ำ
เครื่องกรองอากาศเครื่องฟอกอากาศลวงหนา

เครื่องควบแนนที่มีมอเตอรใบพัดไฟฟา ตัวกรองเชื้อเพลิงหยาบ(พรอมกรองดักน้ำ)

ตัวกรองเชื้อเพลิงหยาบ
(พรอมกรองดักน้ำ)

กรองไพล็อต ตัวกรองหลัก

เครื่องฟอกอากาศลวงหนา
เครื่องฟอกอากาศลวงหนาแบบปลอยไอเสีย
อัตโนมัติถูกจัดใหเปนอุปกรณมาตรฐาน 
ความถี่ในการทำความสะอาดของเครื่องฟอก
อากาศถูกลดลงใหนอยที่สุด 
แมในขณะที่ทำงานในสภาวะที่เต็มไปดวยฝุน

อินเตอรคูลเลอรแบตเตอรี่
ขวดซักลางบานหนาตาง

เครื่องฟอกอากาศ
เครื่องทำความเย็นเชื้อเพลิง

สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ
สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ

การรักษา
ความงายในการบำรุงรักษาและความทนทานก็เปนจุดสำคัญของสมรรถนะเครื่องจักรดวยการที่ 
สามารถเขาถึงบริเวณเครื่องยนตไดจากระดับพื้นดินทำใหการบำรุงรักษารายวันทำไดงายมาก 
ความนาเชื ่อถือก็จะปรับปรุงดีมากขึ้นดวยการเพิ่มความสามารถการหลอเย็นและความทนทาน

*ระยะเวลาของการเปลี่ยนตัวกรองและน้ำมันขึ้นอยูกับสภาพการปฏิบัติงาน

2,000 ช.ม.• อายุใชงานกรอง:

5,000 ช.ม.• น้ำมันไฮดรอลิคเปลี่ยนทุก:

การออกแบบอันเปนเอกลักษณของ

SUMITOMO
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หองคนขับแบบนิรภัยออกแบบใหม
โดยเนนประสิทธิภาพ และเพิ่มความแข็งแกรงขึ้นมากกวารุนเดิม

สวนปองกันดานหนาหองโดยสาร (ตัวเลือก)
สวนปองกันดานหนาหองโดยสารซึ่งเปนอุปกรณเสริมชวยเพิ่ม
ความปลอดภัยจากเศษหินกระเด็นในขณะที่ทำงานทุบทำลายหรือ
งานที่คลายคลึง

ท่อเหล็กกล้าแบบดัด

แผ่นเพลตหนา

ท่อสี่เหลี่ยม

การมองเห็นดานหนาที่กวาง
และการมองเห็นดานบนนั้น
กวางมากขึ้น 
เพื่อปรับปรุงดานความปลอดภั
ยในการทำงาน

ราวจับมีขนาดใหญทำใหปดเปดประตูงายและเพิ ่มพื ้นที ่บนพื ้น
เพื ่อใหผู ใชงานขึ ้นลงหองโดยสารไดงาย

การมองเห็นที่กวางขึ้นเพิ่มความปลอดภัยในงาน การเขาและออกหองโดยสารที่ปลอดภัยและงายดาย

แผนเหยียบดานขวาหนาใหมที่ใหญขึ้น

แผนกันลื่น ราวจับขนาดใหญ

การขึ้น-ลงทำไดสะดวก

สวนปองกันศีรษะ FOPS ระดับ 2 ใหม
สวนปองกันศีรษะ FOPS 
ระดับ 2 
มีใหเลือกเปนอุปกรณเสริม
ตะแกรงแบบมองเห็นทะลุถูก
ออกแบบใหมเพื ่อการปองกัน
และการมองเห็นที ่ดีขึ ้น

เมาทกันสะเทือนของหองโดยสารใหม

ห้องโดยสารแบบปลอดภัยที่แข็งแรงขึ้น

ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผูใชงาน
หองคนขับแบบใหม มีความแข็งแรง ปลอดภัยขึ ้น โดยไดเสริม
เพื ่มความหนา เพื ่อชวยเพิ ่มความปลอดภัยในการทำงาน

สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ
สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ

เมาทกันสะเทือนของหองโดยสารใหมชวย
ลดการสั่นสะเทือนและการกระแทกที่สงมา
ถึงหองโดยสาร 
และปรับปรุงคุณภาพการนั่งของผูใชงาน 
และลดความลาของผู
ใชงาน 
หองโดยสารที่มีการปด
ผนึกและกดอัดชวย
ปองกันไมใหฝุนจากภาย
นอกเขาไปดานใน

การออกแบบอันเปนเอกลักษณของ

SUMITOMO

น้ำมันซิลิคอน สปริง

ยาง
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เบาะที่นั ่งกันน้ำประสิทธิภาพสูงนั้นทนทานตอสิ่งสกปรกและน้ำ

ปุมปดเสียงวิทยุ (คันโยกซาย) ปุมปดน้ำฝนสัมผัสเดียว (คันโยกขวา)

แปนเหยียบสำรองสำ
หรับการทำงาน ปุมบนคันโยก

ระยะห่างจากกระจกหน้าถึงที่นั่ง :

ที่นั ่งแบบปรับเอนไดที ่ซับซอน

เบาะนั่งแบบดูดซับแรงกระแทก ลดแรงการสั่นสะเทือน

พื้นที่เก็บสัมภาระ กลองเก็บความรอนและเย็น ชองวางนิตยสาร

เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

วิทยุและเครื่องเสียงแบบมีชองเสียบ USB และ MP3

อุปกรณอำนวยความสะดวก

นอกจากวิทยุ AM/FM 
และระบบลำโพงคูซึ ่งมีการ
ปรับปรุงคุณภาพเสียงแลว 
ยังมีชองเสียบเครื่องเสียง
เสริมเปนอุปกรณมาตรฐาน
สำหรับอุปกรณเชนเครื่องเลน 
MP3 ดวย

ระบบการปรับเอนที่นั่งชวยใหผูใชงานเอนที่นั่งไดราบเรียบและ
พักผอนไดเลยโดยที่ไมตองถอดเอาที่พักศีรษะออก 
ที่นั ่งกันสะเทือนชวยกำจัดการสั่นสะเทือนและความลา 
การกันสะเทือนดวยระบบอากาศก็มีใหเลือกเปนอุปกรณเสริม

การควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติเต็มตัวมีใหใชงานผานชองอากาศ 8 ชอง 
และมีเครื่องปรับอากาศที่มีกำลังแรงขึ้น 8% 
และการไหลของอากาศที่ปรับปรุงดีขึ้น 24% (เมื่อเทียบกับ SH350HD-5)

แปนเหยียบสำรองสำหรับการ
ทำงานนั้นสามารถกดเหยียบได
เบาขึ้นและองศาของแปน
เหยียบสามารถปรับได

ปุมการเดินเบาแบบสัมผัสเดียว แตร การปดเสียงวิทยุ 
หรือการปดน้ำฝนแบบสัมผัสเดียวนั้น ถูกติดตั้งอยูบนคันโยกใชงาน 
โดยคำนึงถึงการใชงานที่ปรับปรุงใหดีขึ ้นขณะใชงานจริง

หองโดยสารที่มีสไตลและกวางขวาง
พื้นที่หองโดยสารและพื้นกวางทำใหมั่นใจถึงการใชงานที่สบายมาก
ขึ้น นอกจากคอนโซลเอียงที่สามารถปรับแนวตั้งไดสี่ระดับแลว 
ระยะการสไลดที่เพิ่มขึ้นก็ชวยใหสภาวะการทำงานเหมาะสมมากที่
สุด  และระดับเสียงดังภายในหองโดยสารก็ลดลง 2dB 
(เมื่อเทียบกับ SH350HD-5)

ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผูใชงาน
หองโดยสารกวางขวางที ่มีเมาทกันสะเทือนและที ่นั ่งกันสะเทือนแบบปรับเอนได 
ชวยลดความลาของผู ใชงานและทำใหมีสภาพแวดลอมที ่ผอนคลาย

สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ
สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ

+50mm
พื้นที่เท้า : +50mm

(เมื่อเทียบกับ SH350HD-5)
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โหมดการทำงาน
ความเร็วระบบเดิน
ไฟที่ใชในการทำงาน
โหมดเดินเบาเครื่องยนต
ปองกันขโมย
การเลือกจุดเชื่อมตอ
นาิกาดิจิตัล
Eco เกจ

เกจแสดงระดับเชื้อเพลิง
อุณหภูมิหลอเย็นเครื่องยนต
ตัวชี้บอกการใชเชื้อเพลิง
อุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิค
ตัวเพิ่มกำลัง
การปดเสียงวิทยุ
มิเตอรแสดงชั่วโมง

ปุมความเร็วในการเคลื่อนที่
ปุ มการใชเชื้อเพลิง
การตั้งคาไฮดรอลิคเสริม
เมนูคอมพิวเตอร
เปด/ปดกลอง

ปุมมิเตอรแสดงชั่วโมง/เปดปดกลอง
การควบคุมตัวลางหนาตาง
ปุมโหมดเดินเบาเครื่องยนต
เปด/ปดไฟในการทำงาน
การควบคุมที่ปดน้ำฝนตรงหนาตาง

ตัวชี้บอก

แผงปุม
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การสับเปลี่ยนกลองทำไดงาย
ปุมเดียวใชในการเปลี่ยนรูปแสดงของมุมมองบน-ลางและกลองแตละตัว
(ดานขวา, ดานหลัง) 
การตรวจสอบความปลอดภัยสามารถทำไดโดยใชมุมมองที่ตองการและเหมาะสม

การมองเห็นสถานที่ปฏิบัติงานไดกวาง
fiสามารถมองเห็นสถานที่ปฏิบัติงานดานหลังได 

ความปลอดภัยสถานที่ปฏิบัติงานที่มองเห็น, FMV (ตัวเลือก)
หนาจอมีการตั้งคาสวนเสริมของ FMV(หนาจอสำหรับมองรอบตัวรถ)
ซึ่งเปนการออกแบบอันเปนเอกลักษณของ SUMITOMO การมองเห็นมุมมองดานบนไดงาย 270° 
ทางดานหลังเครื่องจักรจะแสดงบนหนาจอ การตรวจสอบความผลอดภัยของผูใชงานทำไดงายมาก 
ชวยเสริมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานไดดี และมุมมองของกลองสามารถเปลี่ยนได 
และหนาจอเดี่ยวเพื่องายตอการมองก็มีไวสำหรับการทำงานกลางคืน
*FMV เปนระบบชวยเหลือการตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณรอบๆ ไมไดชวยปองกันการชนกับสิ่งกีดขวาง ควรหลีกเลี่ยงการพึ่งพา FMV ในขณะปฏิบัติงาน และตองจำไววาตองปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
*FMV เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Sumitomo Heavy Industries

หนาจอ FMV(เวลากลางวัน) หนาจอ FMV (เวลากลางคืน)

กลองมองหลัง (ตัวเลือก) กลองดานขาง (ตัวเลือก)

การออกแบบอันเปนเอกลักษณของ

SUMITOMO

ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู ใช งาน
เพื ่อสนับสนุนการทำงานในพื ้นที ่ปฏิบัติงาน DASH 6 ไดรวมเอาหนาจอ LCD 
แบบสีกวาง 7” เขากับแผงปุ มที ่ม ีฟงกชั ่นมากมายและออกแบบมาอยางสากล 
หองโดยสารที ่ปรับปรุงความสบายของผู ใชงานชวยรับประกันสภาพแวดลอมการทำงานที ่
ปลอดภัย

หนาจอ LCD ขนาดใหญที ่มีความคมชัดสูง
หนาจอ LCD สีใหมขนาดใหญที่มีความคมชัดสูง มีการมองเห็นที่ดีขึ ้นและแผงปุมที่ใชงานไดงายขึ้น ฟงกชั่นที่เพิ่มเขามา เชน Eco 
เกจจะแสดงพารามิเตอรการประหยัดพลังงาน แสดงสถานะการทำงาน และขอความเตือน 
ใหขอมูลที่ถูกตองซึ่งชวยใหการทำงานมีประสิทธิภาพและปลอดภัย



SH350HD(LHD)-6
ISUZU 6HK1X

หลอเย็นดวยน้ำ ดีเซล 4 รอบ มี 6 กระบอกสูบในแถว 
ระบบรางรวมแรงดันสูง(ควบคุมดวยไฟฟา) 

เทอรโบชารจเจอรที่มีอินเตอรคูลเลอรหลอเย็นดวยอากาศ

200 กิโลวัตต หรือ 268 แรงมา / 2,000 รอบ/นาที
983 N.m at 1,500 นาที-1

7.79 ลิตร
115 ม.ม. x 125 ม.ม.

สตารทดวยมอเตอรไฟฟา 24V
24 V,  50 A

580 ลิตร
ตัวกรองสองชั้น

ป มลูกสูบตามแกนแบบทดแทนหลากหลาย 2 ตัว ใหกำลังกับบูม/อารม/บุ งกี ๋ 
การสวิงและการเคลื ่อนที ่ ป มเกียรหนึ ่งตัวสำหรับควบคุมไพล็อต

ปมไฮดรอลิค

2 x 300 ลิตร/นาที
30 ลิตร/นาที

ในการเคลื ่อนที ่ : มอเตอรลูกสูบตามแกนแบบทดแทนหลากหลาย 2 ตัว
ในการสวิง : มอเตอรลูกสูลตามแกนแบบทดแทนคงที ่ 1 ตัว

มอเตอรไฮดรอลิค

เครื ่องยนตควบคุมดวยไฟฟา SPACE 5+ และ SIH:S+ (ระบบไฮดรอลิคอัจฉริยะของ 
SUMITOMO) ประกอบไปดวย โหมดการทำงาน 3 โหมด (SP, H และ A) 
ระบบเดินเบาแบบสัมผัสเดียว/อัตโนมัติ และตัวเพิ ่มกำลังอัตโนมัติ

การสวิงขอมูลทางเทคนิคของ SH350HD(LHD)-6

บูม/อาร ม/บ ุ  งก ี ๋
บ ูม/อาร ม/บ ุ  งก ี ๋
วงจรการสวิง
วงจรการเคลื่อนที่

34.3 MPa (350 kgf/cm2)
37.3 MPa (380 kgf/cm2) พรอมการเพิ่มกำลังอัตโนมัติ
30.4 MPa (310 kgf/cm2)
34.3 MPa (350 kgf/cm2)

แรงดันวงจรการทำงาน

มีบูม/อารม วาลวคาง
วาลว 4 สปูล 1 ตัวสำหรับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ตีนตะขาบขวา บุงกี๋ บูม และอารม
วาลว 5 สปูล 1 ตัวสำหรับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ตีนตะขาบซาย บุงกี๋ บูม และอารม

วาลวควบคุม

ตัวกรองยอนกลับ
ไลนกรองไพล็อต
ตัวกรองดูด

6 ไมครอน
8 ไมครอน
105 ไมครอน

การกรองน้ำมัน

กระบอกสูบไฮดรอลิค

บูม
อารม
บุ งกี ๋

2
1
1

145 ม.ม. x 100 ม.ม. x 1,495 ม.ม.
170 ม.ม. x 120 ม.ม. x 1,748 ม.ม.
150 ม.ม. x 105 ม.ม. x 1,210 ม.ม.

ความเร็วการสวิง
รัศมีสวิงของหาง
แรงบิดสวิง

0    10.0 รอบ
3,550 มม.

112 kN.m (11,420 kgf.m)

จำนวนโรลเลอรและตีนตะขาบบนแตละขาง

โรลเลอรดานบน
โรลเลอรดานลาง
ตีนตะขาบ

2
8
48

ระบบการเคลื่อนที่

ระบบแรงดันน้ำอิสระ 2 จังหวะพรอมมอเตอรตามแกนแบบกะทัดรัดเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ 
มอเตอรไฮดรอลิคชวยใหกำลังเพลาที ่เช ื ่อมตอกับตัวลดการสายและเฟองโซตีนตะขาบ 
อุปกรณไฮดรอลิคทั ้งหมดตั ้งอยู ในระยะความกวางของเฟรมดานขาง 
ความเร็วการเคลื ่อนที ่สามารถเลือกไดโดยแผงปุ มบนหนาจอ
ดิสกเบรกหยุดรถแบบปลอยไฮดรอลิคติดตั ้งอยู ในมอเตอรทุกตัว

ระบบแรงดันน้ำอิสระ 2 จังหวะพรอมมอเตอรตามแกนแบบกะทัดรัดเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ 
มอเตอรไฮดรอลิคชวยใหกำลังเพลาที ่เช ื ่อมตอกับตัวลดการสายและเฟองโซตีนตะขาบ 
อุปกรณไฮดรอลิคทั ้งหมดตั ้งอยู ในระยะความกวางของเฟรมดานขาง 
ความเร็วการเคลื ่อนที ่สามารถเลือกไดโดยแผงปุ มบนหนาจอ
ดิสกเบรกหยุดรถแบบปลอยไฮดรอลิคติดตั ้งอยู ในมอเตอรทุกตัว

ระบบการเคลื่อนที่

การดึง Drawbar

สูง

ต่ำ
5.4 กิโลเมตร/ชั่วโมง
3.4 กิโลเมตร/ชั่วโมง

263(263) kN

ความจุน้ำยาหลอลื่นและหลอเย็น

ระบบไฮดรอลิค
ถังน้ำมันไฮดรอลิค
ถังเชื ้อเพลิง
ระบบหลอเย็น
ไดรฟเคสไฟนอล (ตอขาง)
ไดรฟเคสสวิง
อางน้ำมันเครื ่อง
(มีตัวกรองน้ำมันระยะไกล)

350 ลิตร
175 ลิตร
580 ลิตร
33 ลิตร
11 ลิตร
5 ลิตร

41 ลิตร

เครื่องยนต

หองโดยสารตั ้งอยู บนเมาทของเหลว 4 ตัว อุปกรณประกอบไปดวย 
หนาตางกระจกนิรภัยดานหนา ดานหลัง ดานขาง เบาะกันสะเทือนที ่ห ุ มเบาะแบบปรับได 
มีท ี ่พ ักศีรษะและที ่พ ักแขน ที ่จ ุดบุหรี ่ หนาตางแสงอาทิตยแบบเปดขึ ้น 
และที ่ป ดน้ำฝนปรับหนวงแบบมีน้ำลาง
หนาตางหนาสไลดไปดานหนาเพื ่อเก็บของ และหนาตางหนาดานลางสามารถถอดออกได 
คันโยกควบคุมตั ้งอยู ใน 4 ตำแหนงและมีคอนโซลควบคุมแบบเอียง หนาจอสีแบบบิ ้วทอ ิน 
มีปุ มบนหนาจอ

หองโดยสารและการควบคุม

กระบอกสูบปลายปดแบบทำงานคู ย ึดดวยน็อต 
บุชเหล็กแข็งถูกติดตั ้งอยู ในทอกระบอกสูบและปลายกานลูกสูบ

การลดการเคลื่อนที่ใหกำลังโดยมอเตอรลูกสูบตามแกน 
เกียรวงแหวนภายในที่มีชองจาระบีสำหรับเฟองตัวเล็ก สวิงแบริ่งเปนบอลแบริ่งแบบตัดเฉือนแถวเดียว 
วาลวเปดสองระดับใชเพื่อลดความเร็วและการหยุดสวิงใหราบรื่น  มีกลไกแผนเบรกสวิงรวมอยูดวย

ตัวบอดี ้แบบ X ถูกเชื ่อมอยางดีเพื ่อความแข็งแรงและทนทาน
ตัวปรับตีนตะขาบแบบกระบอกสูบจาระบีมีสปริงชวยดูดซับแรงกระแทก
โคงสวนลางมีโรลเลอรและไอเดลอรหลอลื ่น

โครงสวนลาง

โรลลเลอรดานบน -
ผานกรรมวิธ ีทางความรอน ตั ้งอยู บนบุชเหล็กซึ ่งเปนงานหลอทองแดง 
ซีลปดเพื ่อใหหลอลื ่นตลอดอายุการใชงาน
โรลเลอรดานลาง-
ผานกรรมวิธ ีทางความรอน ตั ้งอยู บนบุชเหล็กซึ ่งเปนงานหลอทองแดง 
ซีลปดเพื ่อใหหลอลื ่นตลอดอายุการใชงาน
การปรับตีนตะขาบ -
เพลาไอเดลอรถูกปรับดวยกระบอกสูบจาระบีที ่ประกอบอยู ท ี ่แตละเฟรมดานขาง 
ระบบกามปูแบบปรับไดพรอมสปริงรีคอยลสำหรับงานหนัก

ประเภทของตีนตะขาบ : ตีนตะขาบที่เชื่อมกับซีล

โรลเลอรดานบน
โรลเลอรดานลาง
ตีนตะขาบ

2
7
45

SH350HD(LHD)-6

SH350HD(LHD)-6

SH350HD(LHD)-6

SH350HD(LHD)-6

SH350HD-6

SH350LHD-6

กระบอกสูบ จำนวน สวนกวางของลูกสูบ x ขนาดของกานลูกสูบ x สโตรก

คุณสมบัติและขอกำหนดขั้นพื้นฐาน

โมเดล

ประเภท

แรงมา
แรงบิดสูงสุด
การยายลูกสูบ
สวนกวางของลูกสูบและสโตรก
ระบบการสตารท
เครื ่องกำเนิดไฟฟาสลับ
ถังเชื ้อเพลิง
ตัวกรองอากาศ

การไหลของน้ำมันสูงสุด
การไหลของน้ำมันสูงสุดของปมไพล็อต

เหมาะสำหรับวัสดุที ่ม ีความหนาแนนถึง 1,800 ก.ก./ลบ.ม. หรือนอยกวา
บุ งกี ๋มาตรฐาน (เหมาะสำหรับวัสดุที ่ม ีความหนาแนนถึง 1,800 ก.ก./ลบ.ม. หรือนอยกวา)

เหมาะสำหรับวัสดุที ่ม ีความหนาแนนถึง 1,600 ก.ก./ลบ.ม. หรือนอยกวา

บุงกี๋
โมเดล
ความจุบุ งกี ๋
(ตาม ISO/SAE/PCSA)

ความจุบุ งกี ๋
(ตาม CECE)

ประเภทบุ งกี ๋

จำนวนฟน

ความกวาง(ม.ม.)

น้ำหนัก

การผสมผสาน

แบบมี Cutter ดานขาง
แบบไมมี Cutter ดานขาง

อารม 2.63 เมตร
อารม 3.25 เมตร

1.4 ลบ.ม.

1.21 ลบ. เมตร

HD

5
1,424 มม.
1,310 มม.
1,514 ก.ก.

1.6 ลบ.ม.

1.36 ลบ. เมตร

HD

5
1,564 มม.
1,450 มม.
1,589 ก.ก.

1.6 ลบ.ม.

1.39 ลบ. เมตร

ROCK

5

1,325 มม.
1,668 ก.ก.

1.8 ลบ.ม.

1.55 ลบ. เมตร

ROCK

5

1.465 มม.
1.766 ก.ก.

น้ำหนักและแรงดันบนพื้น
โมเดล
ประเภทตีนตะขาบ

ตีนตะขาบแผนสายพานสามชั ้น

ความกวางตีนตะขาบ
600 มม.
800 มม.

SH350HD(LHD)-6
น้ำหนักขณะใชงาน

36,100 ก.ก. (36,600 ก.ก.)
36,800 ก.ก. (37,400 ก.ก.)

แรงดันบนพื้น
73 kPa (68 kPa)
56 kPa (53 kPa)

แรงขุด
โมเดล
ความยาวอารม

<แบบมีการเพิ ่มกำลังอัตโนมัติ>
แรงขุดของบุ งกี ๋

แรงขุดของอารม
<แบบมีการเพิ ่มกำลังอัตโนมัติ>

ISO 6015

ISO 6015
SAE: PCSA

SAE: PCSA

SH350HD(LHD)-6
3.25 เมตร

232 kN   252 kN 
203 kN   221 kN  

165 kN   179 kN  
158 kN   172 kN  

2.63 เมตร

196 kN   213 kN  
186 kN   202 kN  

SH350HD(LHD)-6

ระบบไฮดรอลิคสำรอง
SH350HD(LHD)-6

ประเภททอสำรอง(ตัวเลือก)
ประเภทอารม
แบบที ่เช ื ่อมโยงกับบุ งกี ๋
การไหลของป มไฮดรอลิคสำรอง

สำหรับเบรกเกอร
HD
HD

285 ลิตร/นาที

สำหรับการทำงานสองขั้นตอน (เบรกเกอรและครัทเชอร)
HD
HD

570 ลิตร/นาที

1918

1.8 ลบ.ม.

1.55 ลบ. เมตร

HD

5
1,722 มม.
1,608 มม.
1,693 ก.ก.



คุณสมบัติและขอกำหนดขั้นพื้นฐาน

อุปกรณมาตรฐาน
[ระบบไฮดรอลิค]  
•ระบบไฮดรอลิคSIH:S
•โหมดใชงาน
•การเคลื่อนที่ 2 จังหวะแบบอัตโนมัติ
•เดิน2ความเร็วอัตโนมัติ
•ระบบเพิ่มกำลัง
•มีระบบเพิ่มการทำงานบูม/อารม/บุงกี๋
•มีระบบล็อคสวิง

 

[อุปกรณเพื่อความปลอดภัย]
•กระจกสองหลังซาย-ขวา
•มีชองทางออกฉุกเฉิน
•เข็มขัดนิรภัยแบบดึงรั้งได
•กานล็อคประตู
•เสียงดังเตือนตอนเดิน(มีสวิทซ)
•สัญญาณกันขโมย
•แผงกันไฟหองเครื่องยนต
•มีแผงกันพัดลม
•มีสวิทซดับเครื่องยนตฉุกเฉิน
•เริ่มโหมดเกียรวางเครื่องยนต

[หองคนขับและอุปกรณภายใน]
•หองโดยสารที่แข็งแรงขึ้น
•ท็อปการด OPG ระดับ 1 
 (ในโครงสรางหองโดยสาร)
•ระบบกันสะเทือนหองโดยสารไมใหรับแรง
 กระแทกดวย
•หนาจอแสดงผลสีแบบบิ้วทอิน
•คอนโซลลาดเอียง
•เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติเต็มตัวแบบ
 รักษาความดันโดยนำอากาศจากภายนอกเขามา
•ระบบไลฝาไอน้ำอัตโนมัติ
•มีกลองตูเย็น
•เบาะนั่งกันน้ำ
•ระบบรองรับเบาะแบบใชอากาศ
•ที่ปดน้ำฝนบานหนาตาง
 (พรอมการทำงานแบบปรับหนวง)
•มีที่วางแกว
•วิทยุ AM/FM(แบบที่ปดเสียงได) 
 พรอมชอง AUX & USB
•ควบคุมการปดเสียงวิทยุ/
 ที่ปดน้ำฝนกระจกหนาใหญเพียงสัมผัส
 เดียวบนจอยสติ๊ก
•มีนาิกา
•มีที่วางหนังสือ
•กลองใสของ
•แผนปูพื้น
•ที่พักแขน/ที่พักศรีษะ
•ที่เขี่ยและที่จุดบุหรี่
•ไฟหองคนขับเปด-ปดอัตโนมัติ
•ที่แขวนเสื้อ
•ไฟดานบนหองคนขับ

[อื่นๆ]
[อื่นๆ]
•การเดินเบาอัตโนมัติ/สัมผัสเดียว
•ระบบการหยุดเดินเบาอัตโนมัติ
•EMS(ทำบริการไดงาย)
•น้ำมันไฮดรอลิคอายุการใชงานยาว
•ไฟสามตำแหนง(ตัวหลักและสองขางของบูม)
•กรองเชื้อเพลิง
•กรองเชื้อเพลิงเบื้องตน(พรอมการแยกน้ำ)
•กรองอากาศสองชั้น
•ตีนตะขาบที่มีจาระบีอยูขางใน
•กลองเก็บเครื่องมือใหญ•บุงกี๋ปรับความฟตได
•ชุดเครื่องมือ
•ตัวทำความสะอาดเบื้องตน(แบบไซโคลน)
•การอัดจาระบีเปนกลุมสำหรับTTB
•ไฟบูมที่เทา
•ปมเติมเชื้อเพลิง

ความยาวบูม
ความยาวอารม
ความจุบงกี ๋ (ISO)
น้ำหนักรถ
ยี ่ห อและผู ผลิต
แรงมา
ปริมาตรกระบอกสูบ
เมนป ม
แรงดันสูงสุด
/แรงดันสูงสุดใชปุ มเพิ ่มพลัง 
มอเตอรเดิน
เบรคหยุดรถ (parking brake)
มอเตอรสวิง
ความเร็วระบบเดิน
แรงดึง Drawbar
ความสามารถไตลาดชัน
แรงกดเฉลี ่ย
ความเร็วสวิง
แรงขุดของบุ งกี ๋
/แบบมีตัวเพิ ่มกำลัง
แรงขุดของอารม
/แบบมีตัวเพิ ่มกำลัง
ถังเชื ้อเพลิง
ถังน้ำมันไฮดรอลิค

6.45 เมตร (แบบ HD)
2.63 เมตร (แบบ HD)

1.60 ลบ. เมตร (แบบ HD)

อื่น
ๆ

คา
มา

ตร
ฐา

น
ระ

บบ
ไฮ

ดร
อล

ิค
เค

รื่อ
งย

นต


พื้น
ฐา

น

SH350HD-6 SH350LHD-6
ขอมูลจำเพาะพื้นฐาน

36,100 ก.ก.

263 กิโลนิวตัน

68 kPa73 kPa

ขอมูลจำเพาะพื้นฐาน

36,600 ก.ก.

การปองกันดานหนา (OPG ระดับ 1 หรือ 2)

ความยาวอารม
ความยาวบูม

ระยะขุดไกลสุด
ระยะขุดลึกสุด
ระยะขุดสูงสุด
ระยะเทสูงสุด
ระยะขุดแนวตั้งสูงสุด
ระยะรัศมีสวิงดานหนา
ระยะรัศมีสวิงดานหลัง

2.63 เมตร

10,670 มม.
  6,730 มม.
10,320 มม.
  7,140 มม.
  5,970 มม.
  4,630 มม.

3.25 เมตร
6.45 เมตร

11,170 มม.
  7,340 มม.
10,370 มม.
  7,230 มม.
  6,350 มม.
  4,500 มม.

  3,550 มม.

SH350HD(LHD)-6

A
B
C
D
E
F
G

ขอบเขตการทำงาน

การปองกันแผนตีนตะขาบแบบเต็ม

การปองกันตาขาย (แบบเต็ม/ดานลาง)

น้ำหนักถวงที่เพิ่มขึ้น
กระจกตามมาตรฐาน ISO

ISUZU 6HK1X
200 กิโลวัตต หรือ 268 แรงมา / 2,000 รอบ/นาที

7.79 ลิตร
ป มลูกสูบปรับระยะชักไดพรอมระบบควบคุม

34.3 MPa
37.3 MPa

มอเตอรแบบลูกสูบปรับระยะชักได
ดิสกเบรกแบบกลไก

มอเตอรแบบลูกสูบปรับระยะคงที ่ ี ่
5.4 / 3.4กิโลเมตร/ชั ่วโมง

35 องศา (70%)

10.0 รอบตอนาที
232 kN
252 kN
196 kN
213 kN
580 ลิตร
175 ลิตร

อุปกรณตกแตง(ตัวเลือก)
การปองกันสวนหัว (FOPS ระดับ 2)

กลองดานขาง กลองมองหลังFVM

2120
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น้ำหนักถวง

ความยาวโดยรวม
ระยะจากกลางรถถึงปลายอารม
ความยาวจากกึ ่งกลางของตัวรถ(จนถึงทายสุด)
ระยะกลางลอนำ- กลางสปร็อกเก็ต
ระยะหนา-หลังสุดวัดที ่แผนตีนตะขาบ
ความสูงโดยรวม
ระยะต่ำสุดของตัวรถดานบน
ความสูงสุดของสันตีนตะขาบ
ระยะสูงสุดของหลังคา
ความกวางโดยรวมของโครงสรางดานบน
ความกวางจากกึ ่งกลางของตัวรถ(ดานซาย
ความกวางจากกึ ่งกลางของตัวรถ(ดานขวา)
ระยะระหวางกึ ่งกลางตีนตะขาบ
ความกวางโดยรวม
ความกวางของแผนตีนตะขาบ
ระยะต่ำสุดของตัวรถ

โมเดล
ความยาวอารม
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

SH350LHD-6

3,520 มม.

1,200 มม.
36 มม.

3,130 มม.
3,120 มม.
1,560 มม.
1,560 มม.
2,600 มม.
3,200 มม.

600 มม.
480 มม.

2.63 เมตร
11,230 มม.
7,700 มม.

3,640 มม.

3.25 เมตร
11,140 มม.
7,620 มม.

3,420 มม.

2.63 เมตร
11,230 มม.
7,700 มม.

3,640 มม.

3.25 เมตร
11,140 มม.
7,620 มม.

3,420 มม.

3,720 มม.
4,650 มม.

4,040 มม.
4,980 มม.

ขนาดของเครื่องจักร

โมเดล
ความจุบุ งกี ๋
(ตาม ISO/SAE/PCSA)

ความกวาง(ม.ม.)  

น้ำหนัก

ชนิด

1.4 ลบ. เมตร

1,424 มม.
1,310 มม.
1,510 ก.ก.

1.6 ลบ. เมตร

1,564 มม.
1,450 มม.
1,590 ก.ก.

1.6 ลบ. เมตร

1,325 มม.
1,668 ก.ก.

1.8 ลบ. เมตร

1,722 มม.
1,608 มม.
1,700 ก.ก.

1.K ลบ. เมตร

--

HDHD

1,465 มม.
1,770 ก.ก.

มีห ูข าง
ไมม ีห ูข าง

บุงกี๋

โมเดล
A  
B  
ความกวาง(ม.ม.)
น้ำหนัก

SH350HD(LHD)-6

3,500 ก.ก.

บูม อารม

6.71 เมตร
1,710 มม.

860 มม.

โมเดล
A  
ประเภท
B  
ความกวาง(ม.ม.)
น้ำหนัก

SH350HD(LHD)-6

SH350HD(LHD)-6

SH350HD(LHD)-6

HD

 

3,770 มม.

1,150 มม.

1,970 ก.ก.

4,400 มม.

1,090 มม.

2,100 ก.ก.

2,990 มม.
1,194 มม.

725 มม.
7,400 ก.ก. (7,700 ก.ก.)

โมเดล
A  
B  
C  
น้ำหนัก

อารม

น้ำหนักถวง

บูม

บุงกี๋

A  
B  

1,730 มม. 1,720 มม.
1,400 มม. 1,490 มม.

A
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A
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SH350HD-6

390 มม.

ROCK ROCK




