


ข้อมูลจำ�เพ�ะ รถตักล้อย�ง รุ่น JGM737K   Tier 2

น้ำ�หนักรถ หม�ยรวมถึง อุปกรณ์ก�รทำ�ง�นต่�งๆ ที่กำ�หนดโดยผู้ผลิต 
อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเพื่อก�รขนส่ง และคนขับ (น้ำ�หนัก 75 กิโลกรัม)
ถังน้ำ�มันบรรจุเต็ม หม้อน้ำ�บรรจุเต็ม และน้ำ�มันต่�งๆ 
(ได้แก่ น้ำ�มันไฮดรอลิก น้ำ�มันชุดส่งกำ�ลัง น้ำ�มันเครื่อง และน้ำ�ย�
หล่อเย็นเครื่องยนต์) ซึ่งเติมไว้ให้ในขั้นจัดเตรียมรถโดยผู้ผลิต

เครื่องยนต์

ชิ้นส่วนระบบส่งกำ�ลัง

ระบบไฮดรอลิก

ปริม�ณน้ำ�มัน

เพล�ขับ

เครื่องยนต์ยี่ห้อ Weichai WP6G125 พร้อมแรงบิดสูง ให้กำ�ลังส่ง
ที่แข็งแกร่งม�กขึ้นและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยลง ลักษณะเครื่องยนต์
แบบหัวฉีดไดเร็ค อินเจคชั่น (Direct Injection) 4 จังหวะ 6 สูบเรียง
พร้อมระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ�

ระบบส่งกำ�ลังแบบเพล�ยึด พัฒน�โดย Jingong ประกอบด้วย เกียร์
เดินหน้� 4 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 2 เกียร์ ซ่ึงเช่ือถือได้ในคุณภ�พ
และมีประสิทธิภ�พสูง เพิ่มแรงบิดด้วยชุดส่งกำ�ลังไฮโดรลิกแบบทอล์ก 
คอนเวอร์เตอร์ (Torque Converter) เทอร์โบเด่ียวกำ�ลังอัดข้ันตอนเดียว
ม�ตรฐ�น 3 องค์ประกอบ

ระบบไฮดรอลิกมีไว้เพ่ือเช่ือมก�รทำ�ง�นของป๊ัมคู่และก�รบังคับพวงม�ลัย
ซ่ึงเป็นท่ีใช้ง�นแพร่หล�ย ด้วยประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นท่ีสูงและส้ินเปลือง
เชื้อเพลิงน้อย ปั๊มไฮดรอลิกสำ�หรับรองรับปั๊มเฟือง (Gear Pump)
แรงดันสูงให้ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นที่เป็นเลิศและน่�เชื่อถือม�กขึ้น 
ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิกมีไว้รองรับกระบวนก�รใหม่ๆ ภ�ยใต้
ม�ตรฐ�นที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มคว�มน่�เชื่อถือของระบบ 

น้ำ�หนักรถ     10,300  กิโลกรัม

ขนาดความจุบุ้งกี๋   1.3-2.5  ลูกบาศก์เมตร (ลบ. ม.)

ม�ตรฐ�นควบคุมก�รปล่อยไอเสีย Tier 2
ผู้ผลิต   Weichai
รุ่น   WP6G125E23
กำ�ลังส่งของเคร่ืองยนต์ท้ังหมด 
(SAE J1995 /ISO14396) 

92 กิโลวัตต์ (125 แรงม้�) 
ท่ีคว�มเร็ว 2,300 รอบ/น�ที

แรงบิดสูงสุด  500 นิวตันเมตร
คว�มจุกระบอกสูบ  6.75 ลิตร
จำ�นวนกระบอกสูบ  6 สูบ
ชนิดท่อไอดี  เทอร์โบช�ร์จเจอร์

ระบบส่งกำ�ลังแบบ Train Type เพล�ขับ    
เกียร์พ�วเวอร์ชิฟท์

ทอล์ก คอนเวอร์เตอร์ กำ�ลังอัดข้ันตอนเดียว  
ม�ตรฐ�น 3 องค์ประกอบ

คว�มเร็วสูงสุด-เดินหน้� 36 กิโลเมตร/ช่ัวโมง
คว�มเร็วสูงสุด-ถอยหลัง 29 กิโลเมตร/ช่ัวโมง
เกียร์เดินหน้� 4
เกียร์ถอยหลัง  2

น้ำ�มันเช้ือเพลิง 180 ลิตร
น้ำ�มันเคร่ือง 14 ลิตร
น้ำ�บรรจุในหม้อน้ำ�   47 ลิตร
น้ำ�มันไฮดรอลิก 180 ลิตร
น้ำ�มันเกียร์  38 ลิตร
เพล�ขับ / เด่ียว  40 ลิตร

ชนิด  Feicheng Yunyu 30
มุมยืดหยุ่นของเพล�  10 องศ�

ชนิดป๊ัม ป๊ัมเฟือง (Gear Pump)
แรงดัน 16 MPa
ระยะเวล�-ยกข้ึน 5.1 วิน�ที
ระยะเวล�-ยกเท 1.4 วิน�ที
ระยะเวล�-ยกลง 2.6 วิน�ที
ระยะเวล�รวมท้ัง 3 ส่วน น้อยกว่� 9.1 วิน�ที
ก�รควบคุม คันโยกมือควบคุม

ระบบเบรค
เบรคขณะเดินรถใช้ชุดดิสก์เบรคก้�มปู (Caliper Disc Brake) ควบคุม
ผ่�นก�รดันอ�ก�ศกับน้ำ�มัน เบรคขณะรถจอดใช้เบรคมือ (Clamp Brake)
ควบคุมผ่�นส�ยเคเบิ้ล 

เบรคขณะเดินรถ ดิสก์เบรคแบบก้�มปู
ก�รดันอ�ก�ศกับน้ำ�มัน

เบรคขณะรถจอด เบรคมือ
ควบคุมด้วยส�ยเคเบ้ิล



การควบคุม
ระบบบังคับเลี้ยว:    บังคับเลี้ยวได้แม่นยำ�ด้วยพวงม�ลัย
ชุดควบคุมก�รเล้ียว:    ระบบพวงม�ลัยบังคับเลี ้ยวแบบไฮดรอลิก
     หุ้มฉนวนอย่�งดีเพ่ิมก�รเคล่ือนท่ีให้กับของเหลว
     ในปั๊มชนิดเต็มรูปแบบเพื่อให้ยืดหยุ่นและง่�ย
     ต่อก�รบังคับเลี้ยวและด้วยประสิทธิภ�พที ่ 
     ว�งใจได้
กระบอกสูบบังคับเลี้ยว: ทำ�ง�นด้วย 2 กระบอกสูบ

อุปกรณ์บังคับเล้ียว พวงม�ลัย
แรงดันบังคับเล้ียว 12 MPa
จำ�นวนกระบอกสูบ 2
เส้นผ่�นศูนย์กล�งของกระบอกสูบ 80 มิลลิเมตร
เส้นผ่�นศูนย์กล�งของก้�นลูกสูบ 45 มิลลิเมตร
ระยะเคล่ือนท่ีของกระบอกสูบ 362 มิลลิเมตร
ก�รทำ�ง�นของป๊ัม 100 ml/r
มุมบังคับเล้ียว   35 องศ�
ระยะบังคับเล้ียวต่ำ�สุด 
(วัดจ�กด้�นนอกของย�งล้อ)

5,516 มิลลิเมตร

รายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำางาน
ก�รขนส่งในมุมเอียงเป็นไปต�มเง่ือนไขคว�มจุของบุ้งก๋ีท่ี 3.0 ลูกบ�ศก์เมตร 
และน้ำ�หนักขณะปฏิบัติง�นที่ 17,300 กิโลกรัม
น้ำ�หนักบรรทุกขณะหยุดน่ิง 
ต�มม�ตรฐ�น ISO 14397-1:2007

8,600 กิโลกรัม

น้ำ�หนักบรรทุกเม่ือปฎิบัติง�น
ต�มม�ตรฐ�น ISO 14397-1:2007

7,377 กิโลกรัม

แรงตักสูงสุด ม�กกว่� 100 kN
A  คว�มสูงของสลักล้อ (Pivot) เมื่อยกเต็มที่ 3,683 มิลลิเมตร
B  คว�มสูงขณะขนส่ง 2,850 มิลลิเมตร
C  คว�มสูงขณะขนส่งเม่ือยกเต็มท่ี 1,000 มิลลิเมตร
D  ระยะขุด 35 มิลลิเมตร
S1 องศ�สูงสุดของบุ้งก๋ีเม่ือไม่ใช้ง�น
   ขณะว�งบนพ้ืนดิน

45 องศ�

S2 องศ�สูงสุดของบุ้งก๋ีเม่ือไม่ใช้ง�น
   ขณะรถกำ�ลังเคล่ือนท่ี

48 องศ�

S3 องศ�สูงสุดของบุ้งก๋ีเม่ือไม่ใช้ง�น
   ขณะยกสูงสุด

65 องศ�

S4 มุมก�รยกเท 46 องศ�

มิติของตัวรถ

E  ระยะต่ำ�สุดจ�กพื้นดิน 360 มิลลิเมตร
G  คว�มย�วช่วงล้อหน้�-ล้อหลัง 2,750 มิลลิเมตร
H  คว�มสูงของห้องโดยส�ร 3,200 มิลลิเมตร
J   คว�มกว้�งช่วงล้อ 1,865 มิลลิเมตร
K  คว�มกว้�งย�งด้�นนอก 2,310 มิลลิเมตร
L   คว�มย�วรวมอุปกรณ์ติดเสริม 7,040 มิลลิเมตร
M  มุมบังคับเล้ียวไปด้�นใดด้�นหน่ึง 35 องศ�
P  ระยะมุมสูงจ�กพ้ืน (ท้�ยรถ) 32 องศ�
R1 รัศมีก�รเล้ียวต่ำ�สุดพร้อมบุ้งก๋ี
   ขณะรถกำ�ลังเคล่ือนท่ี

6,040 มิลลิเมตร

R2 รัศมีก�รเล้ียววัดจ�กด้�นนอกของย�งล้อ 5,516 มิลลิเมตร



มาตรฐานการใช้งานตามขนาดความจุของบุ้งกี๋

ร�ยก�ร บุ้งก๋ีตักหิน บุ้งก๋ีตักถ่านหิน
ก�รขนส่งในตำ�แหน่งสูง หน่วย

บุ้งก๋ีปกติ         บุ้งก๋ีขนถ่านหิน    บุ้งก๋ีส่วนต่อขยาย
คว�มจุบุ้งก๋ี 1.30 2.00 1.70 2.00 2.50 ลูกบ�ศก์เมตร
น้ำ�หนักบรรทุก 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 กิโลกรัม
น้ำ�หนักรถท้ังหมด 10,250 10,320 10,400 10,440 10,520 กิโลกรัม
คว�มสูงขณะขนส่ง 2,900 2,775 3,200 3,125 3,090 มิลลิเมตร
ระยะขนส่ง 1,010 1,070 1,080 1,150 1,400 มิลลิเมตร
คว�มย�วท้ังหมด 6,795 7,150 7,440 7,550 7,600 มิลลิเมตร
รัศมีก�รเล้ียวต่ำ�สุด 
(วัดจ�กขอบบุ้งก๋ี) 5,900 6,080 6,220 6,260 6,320 มิลลิเมตร

โครงสร้�งผลิตภัณฑ์และค่�วัดม�ตรฐ�นต่�งๆ อ�จปรับเปล่ียนไปต�มเทคโนโลยีให้ทันสมัยข้ึนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้� ห�กพบว่�ตัวอย่�งท่ียกม�
แตกต่�งจ�กผลิตภัณฑ์จริง ให้พิจ�รณ�จ�กตัวผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

อุปกรณ์มาตรฐานของตัวรถ

Weichai WP6 Tier 2
กำ�ลังขับเคร่ืองยนต์: 92 กิโลวัตต์ (125แรงม้�)
แบบไดเร็ค อินเจคชั่น 4 จังหวะ 6 สูบ
พร้อมด้วยระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ�
ระบบกรองชุดแยกน้ำ�ออกจ�กน้ำ�มัน
ไส้กรองน้ำ�มันเช้ือเพลิง
พัดลมชนิดใบพัดขับตรง

ระบบพวงม�ลัยบังคับเล้ียวแบบไฮดรอลิก
หุ้มฉนวนอย่�งดี เพ่ิมก�รเคล่ือนท่ีให้กับ
ของเหลวในป๊ัมชนิดเต็มรูปแบบ

ระบบส่งกำ�ลังแบบเพล�ยึดของ Shantui
ชุดขับเคล่ือน: เกียร์เดินหน้� 4 เกียร์, เกียร์ว่�ง
           และเกียร์ถอยหลัง 2 เกียร์
อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ�มันเกีียร์

เคร่ืองยนต์ ระบบบังคับเล้ียว

ระบบส่งกำ�ลัง

เพล�ขับ Feicheng Yunyu 30
ระบบเบรคควบคุมโดยก�รดันอ�ก�ศกับน้ำ�มัน
ตัวช่วย: เบรคมือ

เพล�ขับ

ควบคุมด้วยส�ยเคเบ้ิล
ระบบไฮดรอลิก

17.5-25/L3 ดอกย�งชนิดทแยงมุม
พร้อมชุดบังโคลน

ดอกย�ง

ลูกปืนข้อต่อแบบเล่ือน ตลับลูกปืนร่วม
กระเด่ืองล็อค
อุปกรณ์ชุดล�กจูง

ช้ินส่วนโครงรถ

ไฟหน้� 2 ดวง พร้อมไฟต่ำ�ทับไฟสูง
ติดต้ังไฟ 2 ดวง ด้�นบนของห้องโดยส�ร
แบตเตอร่ีกำ�ลังสูงชนิดแห้ง
ปล๊ักไฟ 24V
แตรไฟฟ้�
ท่ีปัดน้ำ�ฝน
วิทยุ/เคร่ืองเล่นเพลงพร้อมช่องเสียบยูเอสบ
ไฟเตือนเม่ือเข้�เกียร์ถอยหลัง

ระบบไฟฟ้�

อุณหภูมิน้ำ�ภ�ยในเคร่ืองยนต์
อุณหภูมิน้ำ�มันเกียร์
ม�ตรวัดระดับเช้ือเพลิง
ระบบวัดเวล�ก�รใช้ง�นของเคร่ืองยนต์
แรงดันไฟฟ้�
แรงดันเบรค
ก�รช�ร์จแบตเตอร่ี
ไฟเล้ียว
สัญญ�ณเตือนค่�แรงดันน้ำ�มันเกียร์
สัญญ�ณไฟสูง

ท่ีน่ังคนขับ
แกนพวงม�ลัยปรับได้แบบ Dual Direction 
หน้�ต่�งโค้งขน�ดใหญ่ 
เบ�ะหนังเทียมบุด้วยย�งธรรมช�ติ
กระจกมองหลัง
ชุดปรับอ�ก�ศ (A/C)
ท่ีว�งแก้วน้ำ� 1 ช่อง
ม่�นบังแดด

อุปกรณ์ควบคุมและตรวจวัดต่างๆ

ห้องโดยส�ร

พิเศษอุปกรณ์มาตรฐาน - ชุดอัดจ่ายจารบีอัตโนมัติ (Auto Central Lubrication)


