ข้อมูลจำ�เพาะ รถตักล้อยาง รุน่ JGM737K Tier 2

ชิ้นส่วนระบบส่งกำ�ลัง

น้ำ�หนักรถ			

ระบบส่งกำ�ลังแบบเพลายึด พัฒนาโดย Jingong ประกอบด้วย เกียร์
เดินหน้า 4 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 2 เกียร์ ซึง่ เชือ่ ถือได้ในคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพสูง เพิ่มแรงบิดด้วยชุดส่งกำ�ลังไฮโดรลิกแบบทอล์ก
คอนเวอร์เตอร์ (Torque Converter) เทอร์โบเดีย่ วกำ�ลังอัดขัน้ ตอนเดียว
มาตรฐาน 3 องค์ประกอบ
ระบบส่งกำ�ลังแบบ Train Type เพลาขับ				
เกียร์พาวเวอร์ชฟิ ท์
ทอล์ก คอนเวอร์เตอร์
กำ�ลังอัดขัน้ ตอนเดียว		
มาตรฐาน 3 องค์ประกอบ
ความเร็วสูงสุด-เดินหน้า
36 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
ความเร็วสูงสุด-ถอยหลัง
29 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
เกียร์เดินหน้า
4
เกียร์ถอยหลัง		
2

10,300 กิโลกรัม

น้ำ�หนักรถ หมายรวมถึง อุปกรณ์การทำ�งานต่างๆ ที่กำ�หนดโดยผู้ผลิต
อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเพื่อการขนส่ง และคนขับ (น้ำ�หนัก 75 กิโลกรัม)
ถังน้ำ�มันบรรจุเต็ม หม้อน้ำ�บรรจุเต็ม และน้ำ�มันต่างๆ
(ได้แก่ น้ำ�มันไฮดรอลิก น้ำ�มันชุดส่งกำ�ลัง น้ำ�มันเครื่อง และน้ำ�ยา
หล่อเย็นเครื่องยนต์) ซึ่งเติมไว้ให้ในขั้นจัดเตรียมรถโดยผู้ผลิต

ขนาดความจุบุ้งกี๋

1.3-2.5 ลูกบาศก์เมตร (ลบ. ม.)

เครื่องยนต์
เครื่องยนต์ยี่ห้อ Weichai WP6G125 พร้อมแรงบิดสูง ให้กำ�ลังส่ง
ที่แข็งแกร่งมากขึ้นและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยลง ลักษณะเครื่องยนต์
แบบหัวฉีดไดเร็ค อินเจคช่นั (Direct Injection) 4 จังหวะ 6 สูบเรียง
พร้อมระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ�
มาตรฐานควบคุมการปล่อยไอเสีย Tier 2
ผูผ้ ลิต			
Weichai
รุน่ 			
WP6G125E23
กำ�ลังส่งของเครือ่ งยนต์ทง้ั หมด 92 กิโลวัตต์ (125 แรงม้า)
(SAE J1995 /ISO14396)
ทีค่ วามเร็ว 2,300 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด		
500 นิวตันเมตร
ความจุกระบอกสูบ		
6.75 ลิตร
จำ�นวนกระบอกสูบ		
6 สูบ
ชนิดท่อไอดี		
เทอร์โบชาร์จเจอร์

ปริมาณน้ำ�มัน
น้�ำ มันเชือ้ เพลิง
น้�ำ มันเครือ่ ง
น้�ำ บรรจุในหม้อน้�ำ 			
น้�ำ มันไฮดรอลิก
น้�ำ มันเกียร์		
เพลาขับ / เดีย่ ว		

180 ลิตร
14 ลิตร
47 ลิตร
180 ลิตร
38 ลิตร
40 ลิตร

เพลาขับ
ชนิด		
มุมยืดหยุน่ ของเพลา

Feicheng Yunyu 30
10 องศา

ระบบไฮดรอลิก
ระบบไฮดรอลิกมีไว้เพือ่ เชือ่ มการทำ�งานของปัม๊ คูแ่ ละการบังคับพวงมาลัย
ซึง่ เป็นทีใ่ ช้งานแพร่หลาย ด้วยประสิทธิภาพการทำ�งานทีส่ งู และสิน้ เปลือง
เชื้อเพลิงน้อย ปั๊มไฮดรอลิกสำ�หรับรองรับปั๊มเฟือง (Gear Pump)
แรงดันสูงให้ประสิทธิภาพการทำ�งานที่เป็นเลิศและน่าเชื่อถือมากขึ้น
ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิกมีไว้รองรับกระบวนการใหม่ๆ ภายใต้
มาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ
ชนิดปัม๊
แรงดัน
ระยะเวลา-ยกขึน้
ระยะเวลา-ยกเท
ระยะเวลา-ยกลง
ระยะเวลารวมทัง้ 3 ส่วน
การควบคุม

ปัม๊ เฟือง (Gear Pump)
16 MPa
5.1 วินาที
1.4 วินาที
2.6 วินาที
น้อยกว่า 9.1 วินาที
คันโยกมือควบคุม

ระบบเบรค
เบรคขณะเดินรถใช้ชดุ ดิสก์เบรคก้ามปู (Caliper Disc Brake) ควบคุม
ผ่านการดันอากาศกับน้�ำ มัน เบรคขณะรถจอดใช้เบรคมือ (Clamp Brake)
ควบคุมผ่านสายเคเบิ้ล
ดิสก์เบรคแบบก้ามปู
เบรคขณะเดินรถ
การดันอากาศกับน้�ำ มัน
เบรคมือ
เบรคขณะรถจอด
ควบคุมด้วยสายเคเบิล้

การควบคุม
ระบบบังคับเลี้ยว:
ชุดควบคุมการเลี้ยว:
		
		
		
		
กระบอกสูบบังคับเลี้ยว:

รายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำ�งาน
บังคับเลี้ยวได้แม่นยำ�ด้วยพวงมาลัย
ระบบพวงมาลัยบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิก
หุม้ ฉนวนอย่างดีเพิม่ การเคลือ่ นทีใ่ ห้กบั ของเหลว
ในปั๊มชนิดเต็มรูปแบบเพื่อให้ยืดหยุ่นและง่าย
ต่อการบังคับเลี้ยวและด้วยประสิทธิภาพที ่
วางใจได้
ทำ�งานด้วย 2 กระบอกสูบ

อุปกรณ์บงั คับเลีย้ ว
แรงดันบังคับเลีย้ ว
จำ�นวนกระบอกสูบ
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบ
เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านลูกสูบ
ระยะเคลือ่ นทีข่ องกระบอกสูบ
การทำ�งานของปัม๊
มุมบังคับเลีย้ ว
ระยะบังคับเลีย้ วต่�ำ สุด
(วัดจากด้านนอกของยางล้อ)

พวงมาลัย
12 MPa
2
80 มิลลิเมตร
45 มิลลิเมตร
362 มิลลิเมตร
100 ml/r
35 องศา
5,516 มิลลิเมตร

การขนส่งในมุมเอียงเป็นไปตามเงือ่ นไขความจุของบุง้ กีท๋ ่ี 3.0 ลูกบาศก์เมตร
และน้ำ�หนักขณะปฏิบัติงานที่ 17,300 กิโลกรัม
น้�ำ หนักบรรทุกขณะหยุดนิง่
8,600 กิโลกรัม
ตามมาตรฐาน ISO 14397-1:2007
น้�ำ หนักบรรทุกเมือ่ ปฎิบตั งิ าน
7,377 กิโลกรัม
ตามมาตรฐาน ISO 14397-1:2007
แรงตักสูงสุด
มากกว่า 100 kN
A ความสูงของสลักล้อ (Pivot) เมื่อยกเต็มที่ 3,683 มิลลิเมตร
B ความสูงขณะขนส่ง
2,850 มิลลิเมตร
C ความสูงขณะขนส่งเมือ่ ยกเต็มที่
1,000 มิลลิเมตร
D ระยะขุด
35 มิลลิเมตร
S1 องศาสูงสุดของบุง้ กีเ๋ มือ่ ไม่ใช้งาน
45 องศา
ขณะวางบนพืน้ ดิน
S2 องศาสูงสุดของบุง้ กีเ๋ มือ่ ไม่ใช้งาน
48 องศา
ขณะรถกำ�ลังเคลือ่ นที่
S3 องศาสูงสุดของบุง้ กีเ๋ มือ่ ไม่ใช้งาน
65 องศา
ขณะยกสูงสุด
S4 มุมการยกเท
46 องศา

มิติของตัวรถ
E ระยะต่ำ�สุดจากพื้นดิน
G ความยาวช่วงล้อหน้า-ล้อหลัง
H ความสูงของห้องโดยสาร
J ความกว้างช่วงล้อ
K ความกว้างยางด้านนอก
L ความยาวรวมอุปกรณ์ติดเสริม
M มุมบังคับเลีย้ วไปด้านใดด้านหนึง่
P ระยะมุมสูงจากพืน้ (ท้ายรถ)
R1 รัศมีการเลีย้ วต่�ำ สุดพร้อมบุง้ กี๋
ขณะรถกำ�ลังเคลือ่ นที่
R2 รัศมีการเลีย้ ววัดจากด้านนอกของยางล้อ

360 มิลลิเมตร
2,750 มิลลิเมตร
3,200 มิลลิเมตร
1,865 มิลลิเมตร
2,310 มิลลิเมตร
7,040 มิลลิเมตร
35 องศา
32 องศา
6,040 มิลลิเมตร
5,516 มิลลิเมตร

มาตรฐานการใช้งานตามขนาดความจุของบุ้งกี๋
รายการ

บุง้ กีต๋ กั หิน

บุง้ กีต๋ กั ถ่านหิน

ความจุบงุ้ กี๋
น้�ำ หนักบรรทุก
น้�ำ หนักรถทัง้ หมด
ความสูงขณะขนส่ง
ระยะขนส่ง
ความยาวทัง้ หมด
รัศมีการเลีย้ วต่�ำ สุด
(วัดจากขอบบุง้ กี)๋

1.30
3,000
10,250
2,900
1,010
6,795

2.00
3,000
10,320
2,775
1,070
7,150

บุง้ กีป๋ กติ
1.70
3,000
10,400
3,200
1,080
7,440

5,900

6,080

6,220

การขนส่งในตำ�แหน่งสูง
บุง้ กีข๋ นถ่านหิน บุง้ กีส๋ ว่ นต่อขยาย
2.00
2.50
3,000
3,000
10,440
10,520
3,125
3,090
1,150
1,400
7,550
7,600
6,260

6,320

หน่วย
ลูกบาศก์เมตร
กิโลกรัม
กิโลกรัม
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร

โครงสร้างผลิตภัณฑ์และค่าวัดมาตรฐานต่างๆ อาจปรับเปลีย่ นไปตามเทคโนโลยีให้ทนั สมัยขึน้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าตัวอย่างทีย่ กมา
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ให้พจิ ารณาจากตัวผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

อุปกรณ์มาตรฐานของตัวรถ
เครือ่ งยนต์
Weichai WP6 Tier 2
กำ�ลังขับเครือ่ งยนต์: 92 กิโลวัตต์ (125แรงม้า)
แบบไดเร็ค อินเจคชั่น 4 จังหวะ 6 สูบ
พร้อมด้วยระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ�
ระบบกรองชุดแยกน้�ำ ออกจากน้�ำ มัน
ไส้กรองน้�ำ มันเชือ้ เพลิง
พัดลมชนิดใบพัดขับตรง
ระบบส่งกำ�ลัง
ระบบส่งกำ�ลังแบบเพลายึดของ Shantui
ชุดขับเคลือ่ น: เกียร์เดินหน้า 4 เกียร์, เกียร์วา่ ง
และเกียร์ถอยหลัง 2 เกียร์
อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ�มันเกีียร์
เพลาขับ
เพลาขับ Feicheng Yunyu 30
ระบบเบรคควบคุมโดยการดันอากาศกับน้�ำ มัน
ตัวช่วย: เบรคมือ
ระบบไฮดรอลิก
ควบคุมด้วยสายเคเบิล้

ระบบบังคับเลีย้ ว
ระบบพวงมาลัยบังคับเลีย้ วแบบไฮดรอลิก
หุม้ ฉนวนอย่างดี เพิม่ การเคลือ่ นทีใ่ ห้กบั
ของเหลวในปัม๊ ชนิดเต็มรูปแบบ

ชิน้ ส่วนโครงรถ
ลูกปืนข้อต่อแบบเลือ่ น ตลับลูกปืนร่วม
กระเดือ่ งล็อค
อุปกรณ์ชดุ ลากจูง

อุปกรณ์ควบคุมและตรวจวัดต่างๆ
อุณหภูมนิ �ำ้ ภายในเครือ่ งยนต์
อุณหภูมนิ �ำ้ มันเกียร์
มาตรวัดระดับเชือ้ เพลิง
ระบบวัดเวลาการใช้งานของเครือ่ งยนต์
แรงดันไฟฟ้า
แรงดันเบรค
การชาร์จแบตเตอรี่
ไฟเลีย้ ว
สัญญาณเตือนค่าแรงดันน้�ำ มันเกียร์
สัญญาณไฟสูง

ระบบไฟฟ้า
ไฟหน้า 2 ดวง พร้อมไฟต่�ำ ทับไฟสูง
ติดตัง้ ไฟ 2 ดวง ด้านบนของห้องโดยสาร
แบตเตอรีก่ �ำ ลังสูงชนิดแห้ง
ปลัก๊ ไฟ 24V
แตรไฟฟ้า
ทีป่ ดั น้�ำ ฝน
วิทยุ/เครือ่ งเล่นเพลงพร้อมช่องเสียบยูเอสบ
ไฟเตือนเมือ่ เข้าเกียร์ถอยหลัง

ห้องโดยสาร
ทีน่ ง่ั คนขับ
แกนพวงมาลัยปรับได้แบบ Dual Direction
หน้าต่างโค้งขนาดใหญ่
เบาะหนังเทียมบุดว้ ยยางธรรมชาติ
กระจกมองหลัง
ชุดปรับอากาศ (A/C)
ทีว่ างแก้วน้�ำ 1 ช่อง
ม่านบังแดด

ดอกยาง
17.5-25/L3 ดอกยางชนิดทแยงมุม
พร้อมชุดบังโคลน

พิเศษอุปกรณ์มาตรฐาน - ชุดอัดจ่ายจารบีอัตโนมัติ (Auto Central Lubrication)

