
รถขุดเล็กอเนกประสงค

E35z
นํ้าหนักขณะปฏิบัติงาน 3,595 กิโลกรัม

กำลังสูงสุด 18.5 กิโลวัตต (24.81 แรงมา)

ความจุบุงกี๋ 0.1 ลูกบาศกเมตร



(J) 1750.0 mm

(K) 2455.0 mm

(L) 300.0 mm

(M) 575.0 mm

(N) 795.0 mm

(O) 1788.0 mm

(P) 875.0 mm

(Q) 1982.0 mm

(A) 322.0 mm

(B) 540.0 mm

(C) 1557.0 mm

(D) 1547.0 mm

(E) 1528.0 mm

(F) 3787.0 mm

(G) 2074.0 mm

(H) 4823.0 mm

(I) 25.0 mm 

* Long Arm

(G) 3708.0 mm

(H) 4804.0 mm

(H*) 4985.0 mm

(I) 3437.0 mm

(I*) 3618.0 mm

(J) 2136.0 mm

(J*) 2414.0 mm

(K) 3117.0 mm

(K*) 3417.0 mm

(A) 185.0°

(B) 5351.0 mm

(B*) 5633.0 mm

(C) 5230.0 mm

(C*) 5520.0 mm

(D) 2267.0 mm

(D*) 2324.0 mm

(E) 382.0 mm

(F) 456.0 mm

มุมมอง

ระยะการทำงาน

ประสิทธิภาพการใชงาน

LEADWAY HEAVY MACHINERY CO., LTD.
บริษัท ลีดเวย เฮฟวี่ แมชชีนเนอรรี่ จำกัด

เลขที่ 1/2 หมูที่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.41 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 ประเทศไทย
1/2 Moo 2, Bangna-Trad Road km.41, Bangwua, Bangpakong, Chachoengsao 24180, Thailand.
Sales/ฝายขาย : +66 (0) 38 086 731, +66 (0) 91 119 9220
Service/ฝายบริการ : +66 (0) 38 554 296 Spare parts/ฝายอะไหล : +66 (0) 38 554 298
Fax./แฟกซ : +66 (0) 38 086 730 E-mail/อีเมลล : info@leadwayheavy.com Website/เว็บไซต : www.leadwayheavy.com
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ดีเซล
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1.64 ลิตร

18.5 กิโลวัตต 

94 นิวตันเมตร

ยี่หอ / รุน

เชื้อเพลิง

จำนวนกระบอกสูบ 

ปริมาตรกระบอกสูบ

กำลังสูงสุด (ISO 9249) 

แรงบิดสูงสุด (ISO 9249)

20790 นิวตัน

18010 นิวตัน

33430 นิวตัน

34132 นิวตัน

2.6 กิโลเมตรตอชั่วโมง

4.7 กิโลเมตรตอชั่วโมง

แรงขุดปลายอารม (ISO 6015) 

แรงขุดปลายอารม (ยาวพิเศษ) (ISO 6015) 

แรงขุดที่บุงกี๋ 

แรงฉุดลาก

ความเร็วเคล�อนที่ (โหมดเดินชา) 

ความเร็วเคล�อนที่ (โหมดเดินเร็ว)

เคร�องยนต

3595 กิโลกรัม

31.8 กิโลปาสคาล

น้ำหนักปฏิบัติงาน (ISO 6016)

แรงกดพื้น

น้ำหนัก
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ระบบไฮดรอลิค

ปมลูกสูบตอนเดียว

ปรับอัตราการไหลพรอมเกียรปม

92.4 ลิตรตอนาที

63.9 ลิตรตอนาที

206.0 บาร

ประเภทปม

อัตราการไหลปม

อัตราการไหลอุปกรณ 

แรงดันอุปกรณ

ระบบสวิง

75.0°

55.0°

8.6 รอบตอนาที

สวิงบูม, ซาย

สวิงบูม, ขวา

ความเร็วสวิง

ความจุของเหลว

8.0 ลิตร

5.2 ลิตร

52.0 ลิตร

39.7 ลิตร

ระบบหลอเย็น

ระบบหลอล�นเคร�องยนต 

ความจุถังน้ำมัน 

ระบบไฮดรอลิค

อุปกรณมาตรฐาน

สวิตซควบคุมอุปกรณไฮดรอลิคที่ปลายนิ้ว

แตรสัญญาณ

คันโยกควบคุมแบบไฮดรอลิค 

เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ  

ที่นั่งแบบรองรับแรงกระแทก 

หลังคาหองคนขับแบบ TOPS/ROPS*
1
 

ไฟสองสวางบริเวณโคนบูม        

เดินเบาอัตโนมัติ

ใบมีดเกลี่ยดิน 1750 mm 

แทรคเหล็ก 300 mm 

ระบบปรับความเร็วอัตโนมัติ

ขอตอเปลี่ยนอุปกรณแบบสวมเร็วที่บูม

ระบบล็อคคอนโซล

สวิตซดับเคร�องฉุกเฉิน

ชองจายไฟ 12v dc

กุญแจสตารทเคร�องยนต

1. Roll Over Protective Structure (ROPS) – Meets requirements of ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS) – Meets requirements 

 of ISO 12117.

Doosan Bobcat 

E35z — คุณลักษณะเคร�องจักร


