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ประวัติศาสตร 400 ปของซูมิโตโม

รถขุดไฮดรอลิก SH80-6B

SUMITOMO เปนหนึ่งในกลุมบริษัทธุรกิจที่ใหญที่สุดในญี่ปุน ยอนกลับไปชวงปลายป 
ค.ศ. 1600 บริษัทเริ่มธุรกิจขุดเหมืองแรและโรงงานถลุงทองแดง 
จากนั้นมาไดเริ่มขยายและเพิ่มความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องจาก
รากฐานเดิม

รถขุดไฮดรอดลิกเพื ่อสมรรถนะที ่แทจริง

กำลังเครื ่องยนต(สุทธิ) : 41.1kW 55.09 แรงมา
น้ำหนักขณะใชงาน : SH80-6∫B
ความจุบุ งกี ๋ (ตาม ISO) : 0.38 ลูกบาศกเมตร
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ประสิทธิภาพที่เปนเลิศ ความสะดวกสบายที่ครบครัน พรอมใหคุณไดสัมผัสแลว

03

รูปแบบภายนอกและระบบการทำงานแบบใหม

SH80-6B รถขุดรุนใหม

-หองโดยสารออกแบบดวยสไตลไมซ้ำใคร
-ประกอบดวยบุงกี ้ขนาด 0.38 ลบ.ม. 
 ใหญที ่สุดในคลาส
-เพิ่มมาตรฐานในเรื ่องแรงยกและประ
 สิทธิภาพในการทำงาน

เพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัย

-หองควบคุมกวางและใหญ

-สามารถมองเห็นภายนอกไดอยางชัดเจน

-เพิ่มอุปกรณที ่เพิ่ม ความสะดวกสบายและ
 ความปลอดภัยมากขึ้น

เพิ่มความเชื่อมั ่น และงายตอการดูแลรักษา

-งายตอการดูแลรักษาและซอมแซมเนื่องจ
 ากรถสามารถยืดไดถึงพื้นดิน จึงไมตองปนขึ้นไป

-ควรดูแลรักษา เปนประจำ

รูปลักษณแบบใหม& กำลังแรงสูง ที่วางกวางขวาง สบาย อุปกรณและอะไหลปลอดภัย งายตอการดูแลรักษา & สามารถใชการไดนาน ทนทาน

ระบบที่เ ปนเลิศ

นำเสนอรถข ุดร ูปแบบใหม สำหร ับผู  ใช ท ี ่ม ีความม ั ่นใจและภาคภ ูม ิ ใจในท ักษะของตนเอง
 และเสาะหาความสะดวกสบายและสมรรถนะในระด ับส ูงของเคร ื ่องจ ักร

ควบรวมการเคลื่อนที่ที ่กระฉับกระเฉงของรถขุดขนาดกะทัดรัดและการออกแบบที่มีสไตลที ่ทำใหตองมองตาม
 SH80-6B ให คำจำก ัดความใหม ของการใช งานง ายและสมรรถนะท ี ่แข ็งแรง

 บ ุ งก ี ๋ขนาดใหญท ี ่ส ุดในคลาสถ ูกออกแบบมาเพ ื ่อการทำงานและสมรรถนะท ี ่ยอดเย ี ่ยม
สไตล และการทำงานท ี ่ย ิ ่งใหญซ ึ ่ง Sumitomo เท าน ั ้นท ี ่ทำได 

 รถข ุดซ ึ ่งผ ู ท ี ่ต องการเห ็นความแตกต างในพื ้นท ี ่ทำงานต องม ีไว  ในครอบครอง
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กำลังแรงที่มากกวา นำมาซึ่งความพึงพอใจและมั่นใจใหกับผูใช

แรงขุดที่มีประสิทธิภาพ

สมรรถนะที่ดีเยี่ยมดวยรูปแบบที่ออกแบบมาอยางดี SH80-6B ประกอบไปดวยบุงกี๋ขนาดใหญที่สุดในคลาสสำหรับการทำ
งานที่ทำไดเหนือกวารถยี่หออื่นๆความเร็วในการทำงานที่มากขึ้น การควบคุมก็ปรับปรุงดีขึ้นมากสำหรับ
รถขุดที่สามารถใชงานไดงายโดยผูใชงานทุกคนออกแบบมาเพื่อใหเขากับสมรรถนะการทำงาน SH80-6B 
ยังมีความสบายที่ดีเลิศอีกดวยรับประกันความมั่นใจและความพึงพอใจในทุกครั้งที่ใชงาน

ดวยการออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะ สมรรถภาพสูง
เหมาะแกการทำงานในทุกสภาพพื้นที่
พัฒนาการประสิทธิภาพทำงานของบุงกี๋ใหเทียบเทากับรถขุดที่มีขนาดใหญ 
รถรุนนี้สามารถทำงานรวดเร็วและทีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
นอกจากการใชบุงกี๋ขนาดใหญแลว 
ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของชุดบุงกี๋
เพื่อตอบสนองตองานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

บุงกี๋ขนาด 

ขนาดใหญที ่ส ุดของคลาสเพื ่อ
สมรรถนะการทำงานที ่ด ี
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เงื่อนไขๆตางๆของจริง อาจไมไดเหมือนในรูปทั้งหมด

ใบมีดดันดินสามารถเลือกได

ราวมือจับขนาดใหญ พื้นปองกันลื่นแบบใหม

ใตดินลึก 1.5 m

หางกัน 100 mm

แรงขุดแขนตอ 39.3kN

100mm

ชุดบุงกี๋ขนาด 0.38m3

แรงขุดบุงกี ๋56.4kN

ทั้งแขนตอและชุดบุงกี๋ตางก็มีประสิทธิภาพของแรงขุดที่ดีที่สุด 
มาตรฐานเทียบกับรถในรุนใหญกวา ทำใหงานสำเร็จไดอยางไรอุปสรรค

การขึ้นลงรถสะดวกมากยิ่งขึ ้น
ขยายความกวางของประตูมากขึ้น ประกอบกับราวมือจับและพื้นปองกันการลื่นที่กวางขึ้น 
ทำใหการขึ้นลงรถมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ความแข็งแรงของหองควบคุม

ที่ปดน้ำฝนสามารถพับเก็บเขาดานขางได

เพิ่มความทนทานขึ้น

เพิ่มความแข็งแรงของหองควบคุม 
ใหมีทนทานมากยิ่งขึ้น  
เพิ่มความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยหาก
มีการพลิกคว่ำ

เมื่อพิจารณาถึงการทำงานในวันฝนตก 
ประสิทธิภาพการทำงานของแขนปดน้ำฝนที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถยืดออกขางบน 
ชวยใหเช็ดกระจกไดดี 
ทำใหวิสัยทัศนและการมองเห็นขณะทำงาน
ชัดเจน

ถังน้ำมันมีความจุ 120L
ดวยตัวถังน้ำมันใหญและประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมัน  
จึงชวยขยายระยะเวลาในการใชน้ำมัน ตอบสนองตอการใชงานท่ียาวนาน

เพิ่มสมรรถภาพในการยกเทดิน

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสวนหนามากขึ้น

ประสิทธิภาพการยกตัวของบูมเพิ่มขึ้น 

ใบมิดดันดินกับบุงกี๋สามารถเคลื่อนที่มาใกลกันมาก 
ทำใหสามารถขุดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เก็บไดทุกรายละเอียดแมเศษดินและกอนหิน 

เพิ่มประสิทธิภาพ ความทนทานของบุงกี๋
บุงกี๋จำเปนตองใชในสภาพแวดลอมทุก
รูปแบบ
เราจึงมีการออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะ 
มีความทนทาน ยิ่งไปกวานั้น  
เราไดหลอลื่นจุดเชื่อมของบุงกี๋เพื่อ
การใชงานที่คงทนและยาวนาน

เคร่ืองยนตตามมาตรฐาน U.S. EPA Tier 3 
และ ขอบังคับการปลอยไอเสียEuro Stage III A

ระบบหมุนเว ียนไอเสีย (EGR)

ระบบเดินเบาอัตโนมัต ิ (AUTO IDLE SYSTEM) 
ชวยประหยัดน้ำม ัน

SH80-6B ใหกำลังโดยเครื่องยนตเทอรโบแบบที่มีการระบายความรอน
ภายใน เพื่อใหมีกำลังสูงและการขับขี่ที ่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางเห็นไดชัด 
เครื่องยนตตามมาตรฐาน U.S. EPA Tier 3 และ ขอบังคับการปลอยไอเสียEuro 
Stage III A นั้นก็ใชงานงาย ขณะเดียวกันเทอรโบที่มีประสิทธิภาพสูงและระบบ 
EGR ก็ทำใหมีประสิทธิภาพเชื้อเพลิงที่ดี ชวยลดคาใชจายที่เกิดขึ้นประจำ

ติดตั้งฟงกชั่นเดินเบาแบบสัมผัสครั้งเดียวและแบ
บอัตโนมัติลิขสิทธิ์ของ Sumitomo 
ซึ่งจะชวยลดการใชเชื้อเพลิงที่ไมจำเปนใหนอยล
งและลดคาใชจายเชื้อเพลิงลง

รูปแบบภายนอก และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นออกแบบสไตลใหม & กำลังแรงมีประสิทธิภาพ

หองควบคุมที่โดดเดน มีเอกลักษณ 
ไมเหมือนใคร อากาศปลอดโปรง 
และกวางขวาง สะดวกสบาย
แนวคิดของหองโดยสารนำมาจากโมเดลอ่ืน 
เพ่ือออกแบบใหมใหเปนหองโดยสารท่ีสบายข้ึนและ
ทำใหรถขุดโดดเดนข้ึนมาขณะทำงาน
SH80-6B แทรกซึมเขาไปตามพ้ืนท่ีการทำงานตางๆแลว

มีประสิทธิภาพในการยกเหมือนเมื่อกอน

มีประสิทธิภาพในการยกเหมือนเมื่อกอน

บุงกี๋และใบมีดดันดินประจวบกันโดยหาง

●

เครื่องทำความเย็นดวยอากาศติดตั้งพรอมกับ EGR 
(การไหลเวียนแกสที่ปลอยออกเขามาใหม) ชวยลดปริมาณแกสที่ปลอยออกมา 
โดยการนำเขามาหมุนเวียนใหม เพิ่มปริมาณ EGR เพื่อจำกัดอุณหภูมิการเผาไหม 
เพื่อชวยลดไนโตรเจนออกไซดและการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงใหดียิ่งขึ้น

ลบ.ม.
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กระจกดานหนา-ดานหลังที่นั่ง :+200 mm

ชองวางเทา :+60 mm 120mm

180mm

60mm
ฟงคชั่นสำหรับปรับเกาอี้
สามารถปรับความสูงเกาอี้ได

เกาอี้ทั้งตัวปรับได

เฉพาะสวนพนักพิงสามารถปรับได

นาิกาดิจิตอล ไฟเตือนการเปดปดประตู ที่จุดบุหรี่ ที่เขี่ยบุหรี่ลักษณะใหญ

ชองเก็บของดานหลัง

กลองเก็บของเบ็ดเตล็ด

ปุมกดฉุกเฉิน

กลองเก็บความรอนและเย็น ชองวางแกวี่ ชองวางนิตยสาร

หองควบคุมกวางขวาง สะดวกสบาย ใชงานไดครบครัน และมีความปลอดภัยสูง
เนื่องจากการออกแบบโดยคำนึงถึงผูใชงานอยางละเอียด การออกแบบหองโดยสารใหมของ SH80-6B 
จึงปรับปรุงการมองเห็นขณะใชงานและความปลอดภัยมากขึ้น โดยมีการตกแตงภายในที่กวางขวาง 
มีพื้นที่มากขึ้นในรุนที่ใหญขึ้นอุปกรณเสริมแบบเต็มรูปแบบก็มีใหเลือกเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกสบาย เชน เบาะนั่งแบบปรับเอนได 
และระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ ความหรูหราในระดับที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนจะชวยใหความมั่นใจในระหวางการทำงาน 
และความผอนคลายระดับสูงสุดในระหวางการพัก  และใหประสบการณคุณภาพในทุกๆดาน

เพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นความกวางขวาง สบาย & อุปกรณ เครื่องมือ ที่ปลอดภัย

การตกแตงภายในระดับสูงที่เขากันไดดีกับระดับของรถ 
เบาะนั่งแบบที่สบายที่สุดและรูปแบบการจัดวางอุปกรณตามหลักกา
ยศาสตร การตกแตงภายในของ SH80-6B 
ถูกออกแบบมาใหเปนการใชงานแบบไมมีความเครียด 
ไมวาการทำงานจะยาวนานเพียงใดก็ตาม

หองโดยสารท่ีชวยลดความเม่ือยลาดวยพ้ืนท่ีวางท่ีมากพอ

เพิ่มฟงคชั่นการทำงานตรงหนาปดและ
แผงควบคุมมากขึ้น

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ 
เพิ่มความสบายในขณะทำงาน

ปุมกดหยุดรถฉุกเฉิน 
หากเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ 
เพื่อความปลอดภัย

เกาอี้นั่งที่สามารถปรับระดับเอนราบได

เพิ่มความรูสึกสบายของที่นั่งในหองควบคุม

อุปกรณอำนวยความสะดวก

อุปกรณเสริมเอนกประสงค

ภายในหองควบคุม ออกแบบใหกวางขวาง

รูปแยกยอย

ซิลิโคน

เกาอี้ปรับระดับได 
สามารถปรับองศาไดตามสรีระของผูใช
งาน  
เหมาะตอการวางทาที่ดีและยังเพิ่มควา
มกวางของเกาอี้ 
เพื่อชวยลดความเมื่อยลา 
ทำใหสามารถพักผอนไดอยางสบาย 

เบาะนั่งนุมสบาย กันน้ำได
เนื่องสภาพแวดลอมในการทำงาน 
จึงใชนั่งเบาะที่สามารถกันน้ำ 
กันฝนได

มีวิทยุสเตอริโอ AM/FM 
เพื่อความบันเทิง มี 
USB และ AUX Port 
ที่ชวยใหผูใชสามารถรับฟงเพลงที่ชื่นช
อบไดผานทางลำโพงวิทยุ

แผงหนาปดและสวิตชตางๆ 
มีการออกแบบใหเขาใจงายและชัด
เจน เหมาะแกการใชงาน

ท่ีรองเบาะซิลิโคนเพ่ือใหผูใชงานสามารถ
ทำงานในทวงทาที่สบาย 
ลดแรงสั่นสะเทือน ลดความเมื่อยลา 
เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

สามารถมองไดชัดเจนรอบดานและปลอดภัยสูงสุด

ระบบเครื่องปรับอากาศที่ไดมาตรฐาน 
ตำแหนงของชองแอรที่เหมาะสม 
มีความสะดวกสบายมากขึ้น 
ชองแอรเปนทรงกลมและกวาง 
งายตอการปรับ 
ทำใหการทำงานไมเมื่อยลา สบาย

ใชกระจกทั้งบาน ไมมีรอยตอ 
มองเห็นวิสัยทัศนทางดานขวาไดอยางชัดเจน  
และมีปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน

ปรับปรุงและออกแบบภายในหองควบคุมใหม ใหมีพื้นที่ใชสอยมากขึ้น 
อีกทั้งเกาอี้ยังสามารถปรับไดหลายรูปแบบ ไมวาผูใชงาน ทำงานดวยทวงทาไหน 
ก็สะดวกสบาย ไมเมื่อยลา

วิทยุสเตอริโอ AM/FM (พรอม USB และ AUX Port)



แขนตอ■

ชุดเฟรมเหล็กกลามีความแข็งแรง■ ตีนตะขาบมีลักษณะเปนตัว M■

08 09

時間

A

A

B

B

การบำรุงรักษาจากการใชงาน
การซอมบำรุงงายและความอึดทนทาน เปนสิ่งที่จำเปนสำหรับรถขุด เพื่อใหใชงานไดนาน 
SH80-6B สามารถเปดเขาดานในของรถไดท่ีความสูงระดับพ้ืนดิน ทำใหการซอมบำรุงรายวันและการจัดการทำไดงายข้ึนกวาเดิมมาก
มีสมรรถนะการหลอเย็นระดับสูงเพื่อสรางความมั่นใจในขณะที่ยกของหนัก ชิ้นสวนแตละชิ้นมีความทนทานมากขึ้น 
ขอตอตางๆมีอายุการใชงานมากขึ้น และยังมีการปรับปรุงดานกลไกอื่นๆในภาพรวมของทุกๆชิ้นสวน
ความนาเชื่อถือในการใชงานอยางตอเนื่องก็เปนลักษณะเฉพาะดานคุณภาพอีกอยางหนึ่งที่สรางความแตกตางในดานดี

เพิ่มความเชื่อมั่นและความปลอดภัยสูงสุดการใชงานงาย & มีความคงทน

ชุดบุงกี๋สัมผัสไดถึงพื้นดินจึงงายตอการรักษา

ตอบสนองตอเรื่องความทนทาน

งายตอการตรวจเช็คและประกอบ, 
ไมจำเปนตองปนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบ ซอมแซม 
ดูแลรักษา ทำความสะอาด และอื่นๆ 
นอกเหนือจากนี้ยังมีเครื่องระบายอากาศอยางดี 
ชวยเพิ่มชั่วโมงในการใชงานแมเปนงานหนักก็ 
เชื่อมั่นไดวาจะสามารถใชงานไดนาน  
นอกจากนี้ยังมีตะแกรงกันฝุนการทำความสะอาดง
ายขึ้นอีกดวย ทั้งแขนตอและบูมซึ่งเปนสวนสำคัญในการทำงาน 

มีน้ำหนักเบาแตคงความแข็งแรงและทนทานเปนเลิศ 
ทำใหการทำงานมีความแมนยำและสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพไมว
าสภาพแวดลอมในการทำงานจะหนักเพียงใด 

มีการเปลี่ยนชุด EMS ใหมทั้งชุด (ระบบดูแลรักษาอยางงาย) ,บุงกี๋ตองใสจาระบีทุกๆ 250 ชม. 
สวนอื่นๆ สามารถทำงานไดถึง 1000 ชม.แลวคอยอัดจาระบี ลดการสั่นสะเทือนและเสียดสี 
ทำใหระบบการทำงานและสวนอื่นๆมีอายุการใชงานนานขึ้น

เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดและประหยัดตนทุนใ
นการดูแลรักษา  น้ำมันไฮโดรลิคอยูได 5000 ชม. 
สวนเครื่องกรองสามารถอยูได 2000 ชม.

1) ควรฉีดจาระบีทุกๆ 1000 ชม. หรือ 6 เดือน 
(แลวแตวาอะไรจะถึงกอน) 2) ถารถทำงานในที่ที่มีน้ำ 
ควรหมั่นเติมจาระบี เนื่องจากการใชงานในน้ำ 
จะสงผลใหน้ำมันไหลออกมา 3) เนื่องจากมีการติดตั้งหัวเจาะกระแทก 
และอุปกรณพิเศษอื่นๆ จึงควรเติมน้ำมันหลอลื่นทุกวัน 
เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 
เนื่องจากบริษัทที่ผลิตอุปกรณนั้นตางกัน 4) ในขณะไมไดใชงาน 
หากถอดแลวประกอบกลับเขาไป ควรเช็ดบริเวณขอตอใหแหง

ใตหองควบคุมมีฐาน 
ซึ่งทำจากเหล็กกลาทั้งแผน 
ไมมีรอยตอ แข็งแรง

ลักษณะตีนตะขาบเปนรูปตัว M 
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่สูง
สุด 
ชวยปกปองใหมีน้ำมันหลอลื่นอยูตล
อดเวลา นอกจากนี้ 
ลดเสียงดังเวลาเคลื่อนที่

เครื่องระบายอากาศ

ตัวกรองน้ำมันเบื้องตน
ตัวกรองแยกคราบน้ำและน้ำมัน

เครื่องกรองอากาศ ตัวกรองน้ำมันหลัก

เพิ่มความหนาของบูมทั้งขอบขวาและซาย 

เพิ่มเติมความเชื่อมั่นใหกับผูใชงาน

เพิ่มแผนเหล็กตรงดานขาง 

ทำใหมีความแรงมากยิ่งขึ้น

อยางไรก็ตามพิจารณาตามความเหมาะสมในการใชงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได

อยางไรก็ตามทั้งน้ำมันและเครื่องกรองอาจขึ้นอยูกับการใชงานเชนกัน

ตำแหนงชุด EMS ใหม
ตำแหนงชุด EMS เดิม

แนวปองกัน

ไสกรองน้ำมันเคร่ืองอุปกรณกล่ัน อุปกรณหลอเย็นน้ำมัน หมอน้ำ ถังใสน้ำทำความสะอาดกระจก

*)หากมีการอุดตันของตาขายปองกันดานหนาของหมอน้ำ
อาจทำใหเกิดการทำงานท่ีผิดปกติไดตองทำความสะอาดตาขายอยางสม่ำเสมอ

●

บูม■

เครื่องกรองชนิดตางๆซึ่งสะดวกตอการเปลี่ยนเครื่องกรองชนิดตางๆซึ่งสะดวกตอการเปลี่ยน●

ตาขายปองกันดานหนาของหมอน้ำสามาร
ถถอดออกทำความสะอาดได ฝุน ส่ิงสกปรก 
และวัสดุอ่ืนๆท่ีดักจับไดน้ันสามารถทำค
วามสะอาดเพ่ือนำส่ิงอุดตันออกไปและคืนสมรร
ถนะการทำความเย็นใหกับเคร่ืองยนต

เพิ่มความสูงของยางปูพื้นรถ บวกกับแนวปองกัน 
ซึ่งสามารถฉีดน้ำทำความสะอาด ไดงาย ไมตองกลัว

ตะแกรงกรองฝุน ติดตั้งหนาเครื่อง เพื่อระบายความรอน 
ถอดออกงาย เพียงแคกดปุม 

การดูแลรักษาเครื่องกรองไฮโดรลิค

พื้นหองควบคุมทำความสะอาดงายขึ้น

มีการพัฒนาระบบ EMS ซึ่งเปนระบบบำรุงรักษาจุดเชื่อมตอขึ้นใหม

พิจารณาถึงการดูแลรักษาอื่นๆ

ชองวางถังน้ำมันหลอลื่น เครื่องกรองอากาศภายนอก (แบตเตอรี่สวนหลัง) กลองเก็บอุปกรณ

ปลอกซึ่งเปนทองเหลืองไดคุณภาพนี้ ภายในจะอัดดวยจาระบี เพื่อรักษาความหลอลื่นไว  
ปกปองและลดการสัมผัสกันหรือเสียดสีกันของโลหะ ซึ่งอาจทำใหการทำงานฝดได
ควรดูแลรักษาสลักที่เคลือบดวยโลหะ เพื่อเพิ่มความทนทานและตานทานของพื้นผิวใหมากขึ้น

จาระบี
ที่กรองฝุนี

สลักเคลือบดวยโลหะ

ปลอกพิเศษ
(เพิ่มเติม)ทองเหลือมีคุณภาพและความหนาแนนสูง

250อัดจาระบีตรงบุงกี๋ทุกๆ : ชม.● 5,000ไฮโดรลิคเปลี่ยนทุก: ชม.●

2,000เครื่องกรองสามารถอยูได : ชม.●

1000อัดจาระบีสวนอื่นๆทุกๆ: ชม.●

ปลอก EMS วิธีการดูแลรักษาระบบ EMS■

ไสกรองน้ำมันไพลอต
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รัศมีการขุดไกลสุด

ตำแหนงขุดลึกที่สุด

ตำแหนงขุดสูงสุด

ตำแหนงเทสูงสุด

ระยะขุดลึกสุดในแนวระนาบ

รัศมีการหมุนแคบที่สุดสวนหนา

รัศมีการหมุนแคบที่สุดของทายรถขุด

A

B

C

D

E

F

G

（หนวย : mm）

เครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง
เดินหนา 2 ระดับ
อะไหลหรือเครื่องมือเบื้องตน ระบบ EMS ใหม (งายตอการดูแลรักษา)

ระบบไฮดรอลิคที่ทนทาน
ตะแกรงกรองฝุนหนาหมอน้ำ
อุปกรณ 1 ชุด
น้ำมันหลอลื่น
ฟงกชั่นเดินเบาแบบสัมผัสครั้งเดียวและแบบอัตโนมัติ
ไฟ 3 ดวง 
(ดานบนหองโดยสาร ดานซายของบูม สวนเทาของบูม)
ตัวกรองน้ำมัน
ไฟ 3ดวง (ดานบนของหองคนขับ/ดานขวาของบูม)
ตัวกรองเชื้อเพลิง
เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำ
เครื่องกรองอากาศสองชั้น
ใสจาระบีหลอลื่น
บุงกี๋ปองกันการกระแทก
กลองเก็บเครื่องมือ

มาตรฐานเครื่องยนต U.S. EPA Tier 3 และ 
ขอบังคับการปลอยไอเสียEuro Stage III A

6,460mm
4,050mm
6,950mm
4,890mm
3,680mm
1,980mm
1,750mmC

D

A
F

G

B E

17504340
6090

2330

2210 20
2845

750

1100 1160
2260

360

1870

2750

675
600

2470ความสูงของสายพานจากพื้นดิน

0123456

-5m

-4

-3

-2

-1

7m

1

2

3

4

5

6

7

8m

0

อุปกรณหลัก■

●

ขนาดและความยาวของตัวรถสวนตางๆ■

ขอบเขตของการทำงาน■

อัตราสวนขณะแขนทำงาน■สามารถเลือกได■

【ระบบแรงดันไฮดรอลิค】 【อื่นๆ】

กระจกมองหลัง (ซายขวา)
คันโยกล็อคการสตารท
เข็มขัดนิรภัย
เตือนเมื่อรถเดิน
หองเครื่องกันไฟ
พัดลมระบายอากาศ
ดับเครื่องฉุกเฉิน
ราวล็อคประตู

【อุปกรณรักษาความปลอดภัย】

เบาะที่นั ่งกันกระแทก
ที่นั่งลดการสั่นสะเทือน
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
เบาะกันน้ำ
ไฟในรถ (ปดอัตโนมัติ)
วิทยุสเตอริโอ AM/FM (พรอม USB และ AUX Port)
ที่รองพื้น
ที่วางแขน / ที่พิงศีรษะ
ระบบไลฝา
ที่ปดน้ำฝน (การทำงานเปนจังหวะ)
ที่วางแกว
นาิกา
ที่วางนิตยสาร
กลองเก็บของเบ็ดเตล็ด
ที่เขี่ยบุหรี่/ตัวจุดไฟ
ที่แขวนเสื้อผา

【หองควบคุม/ อุปกรณภายใน】

SH80-6B
SH80-6B

ขอมูลจำเพาะ■

ความจุบุ งกี ๋
น ้ำหนักขณะใชงาน
รุ นเครื ่องยนต
แรงมา/ความเร็วสูงสุด
ความจุกระบอกสูบ
ความยาวรถที ่ใชในการขนสง
ความกวางรถที ่ใชในการขนสง
ความสูงรถที ่ใชในการขนสง
ความยาวสายพาน
ความกวางสายพาน
ความกวางสายพานพื ้นฐาน
ความเร็วเดินทาง(สูงสุด/ต่ำสุด)
มุมในกรณีขามพื ้นที ่ลาดชัน
ความเร็วในการหมุนของชุดอุปกรณ
แรงขุดที ่บ ุ งกี ๋
แรงขุดแขนสวนหนา
ป ม
แรงดันสูงสุด
มอเตอรตัวเดิน
การจอดหรือหยุดรถ
รูปแบบการหมุนของเครื ่องยนต
ความจุถังน้ำมัน
ความจุถังไฮดรอลิค

0.38 ลูกบาศกเมตร
7,690 กิโลกรัม
ยันมาร 4TNV98-Z
41.1 กิโลวัตต หรือ 55.09 แรงมา ที ่ 2000 รอบ/นาที
3.318 ลิตร (3318cc)
6,090 มิลลิเมตร
2,470 มิลลิเมตร
2,750 มิลลิเมตร
2,845 มิลลิเมตร
2,470 มิลลิเมตร
600 (สายพาน)mm
5.0/3.1 กิโลเมตร/ชั ่วโมง
70% (35°)
11.1 รอบตอนาที
56.4 kN
39.3 kN
ปรับอัตราการไหลได
29.4 MPa
ปรับอัตราการไหลได
ระบบล็อคแบบกล
ขนาดแนนอน
120 ลิตร
51 ลิตร / 96 ลิตร (ทั ้งรถ)

พื้นฐาน

ขนาด

ระบบขับเคลื่อน

ระบบไฮดรอลิค

ความจุ

ชนิดของแขนสวนหนา ความยาวแขน 1.69 m.

ราวปองกัน สวนหนา OPG L1 ราวหลังคา  FOPS L2 ไฟ 12 V ใบมีดเกลี่ยดิน

◎ :มาตรฐาน  ● :เพิ่มเติมเปรียบเทียบอุปกรณ■

ตัวเตรื ่องจักร

แผนแทร็ค ขนาด 450 มม.
ตีนตะขาบสายพานขนาด 600 มม.
แผนปดใตทอง
ใบมีดเกลี่ยดิน
0.38 ลบ.ม.
1.69 ม.
3.5 ม.
Breaker สำหรับติดหัวเจาะ
ระบบวิทยุ AM/FM พรอมชองเชื่อมตอแบบ USB
ไฟ 12V พรอมตัวแปลงกระแสไฟ DC-DC
ราวจับปองกันบริเวณเพดานหองควบคุม
ไฟสองสวางหองเกง
ไฟสวนเทาของบูม

รุนมาตรฐาน รุนติดตั้งใบมีด เกลี่ยดิน

บุ งกี ๋
อารม
บูม
ชุดอุปกรณเสริม

อุปกรณตกแตง
เสริมในหองควบคุม




