
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 FOPG ระดับ 1 
 (ในโครงสรางหองโดยสาร)
•ตัวค้ำของเหลว 4 จุด
•หนาจอแสดงผลสีแบบบิ้วทอิน
•คอนโซลลาดเอียง
•เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติเต็มตัวแบบ
 รักษาความดันโดยนำอากาศจากภายนอกเขามา
•ระบบไลฝาไอน้ำอัตโนมัติ
•มีกลองตูเย็น
•ระบบรองรับเบาะแบบใชอากาศ
•ที่ปดน้ำฝนบานหนาตาง
 (พรอมการทำงานแบบปรับหนวง)
•มีที่วางแกว
•วิทยุ AM/FM
 (แบบที่ปดเสียงได พรอมชอง AUX & USB)
•ควบคุมการปดเสียงวิทยุ/
 ที่ปดน้ำฝนกระจกหนาใหญเพียงสัมผัส
 เดียวบนจอยสติ๊ก
•มีนาิกา
•มีที่วางหนังสือ
•กลองใสของ
•แผนปูพื้น
•ที่พักแขน/ที่พักศรีษะ
•ที่เขี่ยและที่จุดบุหรี่
•ไฟหองคนขับเปด-ปดอัตโนมัติ
•ที่แขวนเสื้อ
•กำลังไฟ 12V (ตัวแปลง DC-DC)

[อื่นๆ]
•การเดินเบาอัตโนมัติ/สัมผัสเดียว
•ระบบการหยุดเดินเบาอัตโนมัติ
•EMS(ทำบริการไดงาย)
•น้ำมันไฮดรอลิคอายุการใชงานยาว
•ไฟหกตำแหนง
 (ตัวหลัก,ดานบนของหองโดยสารและดานขวา/
 ซายของบูม, สวนปลายของบูม)
•กรองเชื้อเพลิง
•กรองเชื้อเพลิงเบื้องตน(พรอมการแยกน้ำ)
•กรองอากาศสองชั้น
•ตีนตะขาบที่มีจาระบีอยูขางใน
•กลองเก็บเครื่องมือใหญ•บุงกี๋ปรับความฟตได
•ชุดเครื่องมือ
•ปมเติมเชื้อเพลิง

กลองมองหลัง

กลองดานขาง
FVM

http://www.sumitomokenki-asean.com
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THAILAND SPEC

กำลังเครื่องยนต(สุทธิ) : 70.9 kW .95.0 HP
น้ำหนักขณะใชงาน :
SH130-6                     12,700  kg~13,200  kg
บุงกี๋: ตาม ISO/SAE/PCSA: 0.45~0.6 ลูกบาศกเมตร

รถขุดไฮดรอดลิกเพื ่อสมรรถนะที ่แทจริง

ในภาพอาจมีชุดอุปกรณเสริม

รถขุดไฮดรอลิก SH130-6

อุปกรณตกแตง(ตัวเลือก)
การปองกันสวนหัว (FOPS ระดับ 2) การปองกันดานหนา (OPG ระดับ 1 หรือ 2)

อุปกรณเสริมและขอมูลจำเพาะอาจแตกตางกันไปตามประเทศและภูมิภาค

การปองกันตาขาย (แบบเต็ม/ดานลาง)
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วิศวกรรมในญี ่ป ุ น
เปนที่ตระหนักกันทั่วโลกแลววาผลิตภัณฑดานวิศวกรรมและการออกแบบของญี่ปุ นนั ้นมีคุณภาพสูงสุดโดยเฉพาะผลิตภัณฑดาน
อุตสาหกรรมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบเองก็ไมมีขอยกเวนเมื ่อมีการกำหนดแนวคิดแบบครบวงจรในงานออกแบบที่เกี ่ยวของกับ
องคประกอบหลักวิศวกรรมการผลิตและการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑในโรงงานในปจจุบันรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบSUMITOMO 
ไดรับการออกแบบและผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทั ่วโลกดวยแนวคิดที่ใหความสำคัญสูงสุดสำหรับสมรรถนะใน
การทำงานความนาเชื ่อถือและประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงเทคโนโลยีและคุณภาพของญี่ปุ นไดรับการพิสูจนแลววาทำใหลูกคาที ่ใชรถขุด
ไฮดรอลิคตีนตะขาบSUMITOMOไววางใจไดอยางแทจริงและไดตอบโจทยความตองการดานอุตสาหกรรมกอสรางอยางสมบูรณแบบ

ในภาพอาจมีชุดอุปกรณเสริม

• 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 18-20

สมรรถนะดีข ึ ้น
แสดงถึงวิว ัฒนาการ



ระบบเครื่องยนต์ใหม่ ระบบไฮดรอลิคใหม่ 6%ลดการใช้น้ำมันเชื ้อเพลิงลง
(เทียบกับรุ ่น SH130-5 [โหมด H])

ระบบเครื่องยนตรุ นใหม “SPACE 5+”
ระบบเครื่องยนตใหมทำใหประสิทธิภาพเชื้อเพลิงและสมรรถนะสิ่งแวดลอมเหมาะสมกันดวยระบบฉีดเชื้อเพลิงรางรวม
ระดับสูงและเทอรโบชารจเจอร ในขณะเดียวกัน เวลาในการตอบสนองก็ทำไดยอดเยี่ยม
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เครื ่องยนตและไฮดรอลิค
SH130-6 สามารถลดการใชเชื ้อเพลิงได 6% 
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

•เพิ่มความโตของทอน้ำมัน(บุงกี๋)

•เพิ่มความโตของทอน้ำมัน(อารม)

•การควบคุมลดการสวิง

•การควบคุมเพื่อชวยเดินรถบนทางลาด

•คุทชั่นวาลววงจรความรอน

• ลดกำลังการไหล
• ปรับปรุงวาลวควบคุมใหเหมาะสม

บูม

อารม

บุงกี ๋

การสวิง

การเดินรถ

• SSC (การควบคุมสโตรกของสปูล)
• PTR (การหยุดรอบเดินเบา)
• SRC (การควบคุมการสวิงใหนุ มนวล)
• BES (การประหยัดพลังงานเมื่อเอาบูมลง)
• AES (การประหยัดพลังงานอัตโนมัติ)
• การหยุดรอบเดินเบา
• การเปลี่ยนการไหลของปม 1/2 
 ตัวแบบอัตโนมัติดวยวงจรไฮดรอลิกสำรอง

PLUS

PLUS

PLUS

คอนโทรวาลว

คอนโทรเลอร

เครื่องยนต เมนปม

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

• การหยุดรอบเดินเบาและการเดินเบาอัตโนมัติ

การเลือกโหมดดวยสวิตซเรงรอบเครื่องยนต

จากการกระตุน
การเดินเบาจะหยุดเครื่องยนต 
โดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนตไมได 
อยูในการใชงานตามชวงเวลาที่
ตั ้งคาไว 
การเดินเบาอัตโนมัติก็มีใหใช 
ซึ่งสามารถทำใหเครื่องยนตเริ่ม 
การเดินเบาประมาณ 5 วินาที 
หลังจากคันโยกบังคับอยูใน 
ต่ำแหนงวาง

เทคโนโลยีใหมชวยปรับปรุงการใชงานและลดการใชเชื้อเพลิงในแต
ละโหมดการทำงาน

การปรับปรุงการใชเชื ้อเพลิงที่ดียิ ่งขึ ้นอีก

เงื่อนไขการประหยัดพลังงานสามารถ
ชำเลืองมองได
เชนเดียวกับตัวบอกการใชเชื้อเพลิงที่
แสดงบนหนาจอ

ECO เกจ แสดงการใชงานที่พลังงานต่ำ

*การใชเชื้อเพลิงอาจแตกตางกันในแตละเวลา ขึ้นอยูกับสถานที่ปฎิบัติงานและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน ทักษะของผูใชงานและปจจุยแวดลอมอื่นๆ

เทคโนโลยี SUMITOMO เพื่อประสิทธิภาพเชื้อเพลิง
• SSC (การควบคุมสโตรกของสปูล)
ลดภาระของเครื่องยนตเมื่อใชในงานหนัก

• PTR (ลดการสงผานปม)
ลดภาระของเครื่องยนตเมื่อความตองการการไหลของปมลดลงตาม
ภาระของปมที่เกิดขึ้นฉับพลัน

• BES (การประหยัดพลังงานเมื่อเอาบูมลง)
ลดความเร็วเครื่องยนตเมื่อเอาบูมลงและใชงานสวิงซึ่งไมตองใช
ปริมาณการไหลของน้ำมันจำนวนมาก

• AES (การประหยัดพลังงานอัตโนมัติ)
ลดความเร็วเครื่องยนตเมื่อภาระของเครื่องยนตลดต่ำลง

• โหมด SP 

• โหมด H 

• โหมด A 
(เมื่อเปรียบเทียบกับ SH130-5)

3%
6%
2%ลดการใชน้ำมันเชื ้อเพลิงลง

ลดการใชน้ำมันเชื ้อเพลิงลง

ลดการใชน้ำมันเชื ้อเพลิงลง

การออกแบบอันเปนเอกลักษณของ

SUMITOMO
การออกแบบอันเปนเอกลักษณของ

SUMITOMO

การออกแบบอันเปนเอกลักษณของ

SUMITOMO

การออกแบบอันเปนเอกลักษณของ

SUMITOMO

ECO เกจ

ตัวบอกการใชเชื้อเพลิง

สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ
สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ



*Based on SUMITOMO's testing condition and results.
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สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ
สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ

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

การควบคุมสโตรกของสปูล(SSC) 
ควบคุมอัตราการไหลของสปูลพอรต ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของการใชงาน 
กำลัง ความเร็ว ที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมที่นุมนวลขึ้นนั้น 
หมายถึงประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นสูงมาก

ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นสูงมาก

รถขุดซูมิโตโมรุ นใหมออกแบบใหเพิ ่มแรงขุดโดยอัตโนมัติ 
ทันทีเมื ่ออยู ในภาวะที่ตองการกำลังขุดหนักระบบจะทำงานเอง 
เปนเวลา8 
วินาทีโดยไมตองกดสวิทซเพิ ่มความสะดวกสบายและ 
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื ่องใหทำงานอยางเหมาะสม

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

การเพิ่มกำลังโดยอัตโนมัติ

2% 2%

ความเร็วและกำลัง เพิ่มความสามารถในการผลิตใหสูงขึ้นมาก

เวลาครบรอบเร็วขึ้น เวลาครบรอบเร็วขึ้น

สามารถเพิ ่มความเร็วขึ ้นได 2% ของเวลาครบรอบ 
ทำใหความสามารถในการผลิตเพิ ่มมากขึ ้น(เมื ่อเทียบกับ 
SH130-5 [โหมด SP])

เวลาครบรอบเร็วขึ้น 2% (โหมด SP)การออกแบบอันเปนเอกลักษณของ

SUMITOMO

• โหมด SP • โหมด A
(เมื่อเปรียบเทียบกับ SH130-5)

มองเห็นสภาพการทำงานไดงายบนหนาจอ

การควบคุมหลากหลาย เชน 
โหมดการทำงาน 
และการตั้งคาไฮดรอลิคเสริม 
สามารถเลือกไดงายๆโดยใช 
แผงปุมที่ออกแบบมาแบบสากล 
และสิ่งที่ถูกเลือกไว 
จะถูกแสดงใหเห็นไดงายบน 
หนาจอกวาง 7”



ปรับรูปทรงบอสตรงกลางบูมใหเหมาะสม 

งานหลอที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อ
ความนาเชื่อถือที่เพิ่มมากขึ้น

งานหลอที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อ
ความนาเชื่อถือที่เพิ่มมากขึ้น

แผนโลหะทนทานหนึ่งชิ ้นปกปดตรงสวนเชื ่อมเพื ่อเพิ ่มอายุการ
ทนทานของบุงบุงกี๋

บุงกี๋ เฟรมที่มีความแข็งแรงสูง
เฟรมแกวงถูกทำใหแข็งแรงขึ ้นเพื ่อรองรับหองคนขับใหมและ
เพื่อเพิ่มความทนทาน

การดตีนตะขาบ

สวนลางเครื่องที่มีความแข็งแรงสูง
เพื่อปรับปรุงการเคลื่อนที่ ระบบตีนตะขายถูกทำใหแข็งแรงขึ้น 
ใหมั่นใจไดวามีอายุทนทานตอการสึกหรอที่นานขึ้น 
สมรรถนะดีขึ้น และมีความนาเชื่อถือมากขึ้น

โครงแบตเตอรี่แผนเ
หล็ก

ชุดแผนเหล็กหนึ่งชิ้นเพื่อความ
นาเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น

เพิ่มความสูงของโครง E 
เพื่อความทนทานที่มากขึ้น

แผนโลหะดานขาง

แผนโลหะเสริม
ความแข็ง
แรงดานขาง

สวนเชื่อม

แผนโลหะ
ดานลางบุงกี๋

แผนโลหะดานลางบุงกี๋

สวนที่มีปลอก EMS
สวนที่มีปลอก EMS เหล็ก

A B

ปลอก EMS
สารหลอลื่นแบบแข็ง

ทองเหลืองที่มีความแข็งแรงสูง

ซีลกันฝุน

บุชแบบพิเศษ

พินชุบ

A B

เพิ่มสโตรกของสปริงถอยหลัง

ปรับปรุงรูปรางของการดตีน
ตะขาบใหดีขึ้น

เคสมอเตอรขับเคลื่อนเพิ่มกำลัง

ชวงเวลาของการหลอลื่นรอบๆบุงกี๋คือทุก 250 ชั่วโมง และสำหรับสวนอื่นๆคือ 1,000 ชั่วโมง 
รักษาขอตอใหหลอลื่นเปนระยะเวลานานและขยายอายุการใชงานของชิ้นสวนโดยลดการขีดขวนและเสียงดัง

*ชวงเวลาการเติมจาระบีขึ ้นอยูกับเงื่อนไขการทำงาน

EMS(ระบบบำรุงรักษาอยางงาย) เปนมาตรฐาน

• ชวงเวลาการเติมจาระบีบุ งกี ๋ : 

• ชวงเวลาการเติมจาระบี           สำหรับสวนอื่นๆ :
250

1,000
ชั่วโมง 

ชั่วโมง

ระบบ EMS ของ SUMITOMO
ชวยใหพินและบุชมีการหลอลื่นเต็มที่ตลอดเวลาและปองกันการเกิด
เสียงดัง
ระบบนี้มีความสำคัญในการยืดอายุการใชงานของพินและบุช

สารหลอลื่นแบบแข็งที่อยูในทองเหลืองที่มีความแข็งแรงสูงจะอยูใน
รูปแบบของชั้นบนผิวบุชเพื่อปองกันการสัมผัสกันระหวางโลหะ 
ชวยรักษาสภาพการหลอลื่นที่ดีเยี่ยมเพื่อลดการสึกหรอของขอตอ

ผิวหนาของพินถูกชุบมาเพื่อเพิ่มความ
แข็งของผิวและปรับปรุงความทนทาน
ตอการสึกหรอดวย EMS เหล็กถูกติดตั้งไวรอบๆบุงกี๋

ปลอก EMS เหล็ก

การใชงานที่ตองระมัดระวังของ EMS
มีจาระบีอยูภายในแตจำเปนตองเติมจาระบีทุกๆ 1,000 ชั่วโมง หรือทุกๆ 6 เดือน ขึ้นอยูกับสภาพของระดับฝุน
การเติมจาระบีก็จำเปนหลังจากที่ชิ ้นสวนประกอบสวนใดถูกแชอยูในน้ำเปนเวลานาน
และแนะนำใหเติมจาระบีหลังการใชเบรกเกอร ครัทเชอรไฮดรอลิก หรือการเชื่อมตอที่มีการกระทบกระทั่งสูง เชน ใบเลื่อยตัดหิน เปนตน
ทำความสะอาดทุกครั้งที่ถอดประกอบบุงกี๋

จุดเชื่อมตอที่มีความแข็งแรงสูง
โครงสรางของบูมและอารมมีการปรับปรุงใหดีขึ ้น ใหมั่นใจในความแข็งแรงและความทนทาน นอกจากนี้ 
การหลอที่มีความแข็งแรงสูงก็ถูกนำไปใชกับฐานของบูมและสวนปลายของอารม เพื่อปรับปรุงความนาเชื่อถือใหดีขึ ้น

ความทนทานและการซอมบำรุง

• บูม • อารม

ปจจุบันกานหามลอประกอบเขากับการดตีนตะขาบเปนอุปกรณ
มาตรฐานการดชวยปองกันการเสียรูปของการเชื ่อมตอกันของ
ตีนตะขาบหรือโรลเลอรดานลางเมื่ออยูในพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีผิว
หยาบและทำใหความนาเชื่อถือในการขับขี่ดีขึ ้น
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แบตเตอรี่

หมอน้ำ

ขวดซักลางบานหนาตาง

เครื่องฟอกอากาศถังสะสม เครื่องทำความเย็นเชื้อเพลิง

เครื่องกรองอากาศ อินเตอรคูลเลอร

 กรองไพล็อต

ตัวกรองเชื้อเพลิงหยาบ
(พรอมกรองดักน้ำ)

ตัวกรองหลักตัวกรองเชื้อเพลิงหยาบ
(พรอมกรองดักน้ำและเซนเซอรระดับน้ำ)

ตัวกรองเชื้อเพลิงหยาบ(พรอมกรองดักน้ำ)

เครื่องกลั่น

1110

สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ
สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ

ความทนทาน

การเขาถึงบริเวณเครื่องยนตไดจากระดับพื้นดินชวยปรับปรุงการบำรุงรักษาแบบปองกัน
การทำความสะอาดชิ้นสวนและการบำรุงรักษาสามารถทำไดจากระดับพื้นดินโดยที่ไมตองปนขึ้นไปถึงโครงสรางดานบนของตัวบอดี้รถขุด

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

• การเปลี่ยนตัวกรองอยางงายๆ

ความงายในการบำรุงรักษาและความทนทานก็เปนจุดสำคัญของสมรรถนะเครื่องจักรดวยการที่
สามารถเขาถึงบริเวณเครื่องยนตไดจากระดับพื้นดินทำใหการบำรุงรักษารายวันทำไดงายมาก
ความนาเชื ่อถือก็จะปรับปรุงดีมากขึ้นดวยการเพิ่มความสามารถการหลอเย็นและความทนทาน

ชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเสริมพรอมกรองดักน้ำ และ 
เซ็นเซอรตรวจวัดระดับน้ำ เปนอุปกรณมาตรฐาน 
เพื่อลดปญหาการบำรุงรักษา นอกจากนี้ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง 
และกรองดักน้ำ ติดตั้งในสถานที่ที่เขาถึงไดสะดวก 
โดยไมตองปนขึ้นบนเครื่องจักร 
เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนกรองชุดใหม

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

ตำแหนงของกลองฟวส

ตัวกรองชองลมเขาตั้งอยูในชองที่สามารถ
ล็อกได เพื่อใหสามารถเปลี่ยนไดงาย 
และการเขาถึงตัวกรองดานในหองโดยสาร
ก็ทำไดงายขึ้น

พรมปูพื้นหองโดยสาร

เขาถึงตัวกรองเครื่องปรับอากาศไดงาย

ตำแหนงของกลองฟวสตั้งอยูในชองที่แยก
ออกมาดานหลังเบาะนั่ง 
ทำใหเขาถึงไดงาย

พรมปูพื้นที่สามารถซักลางไดถูก
ออกแบบใหมเพื่อใหถอดและทำความ
สะอาดงาย

รูปรางใหมของเฟรมดานขาง
รูปรางตัดขวางถูกออกแบบใหมเพื่อใหทำความสะอาดงายขึ้น

* ระยะเวลาของการเปลี่ยนตัวกรองและน้ำมันขึ้นอยูกับสภาพการปฏิบัติงาน

2,000 ช.ม.• อายุใชงานกรอง:

5,000 ช.ม.• น้ำมันไฮดรอลิคเปลี่ยนทุก:

การออกแบบอันเปนเอกลักษณของ

SUMITOMO



น้ำมันซิลิคอน

ยาง

ตัวค้ำของเหลวที่ชวยประคองหองโดยสาร 
ดูดซับการกระแทกและการสั ่นสะเทือนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ชวยปรับปรุงความสบายในการขับขี่ 
หองโดยสารยังมีการออกแบบรักษาค
วามดันภายในเพื่อปองกันฝุนเขาสู
ภายใน ชวยใหผู
ขับขี่รู สึก
สบายขึ้นมาก

ตัวค้ำของเหลว

ตัวค้ำหองโดยสารที่สบายมากและหองโดยสารรักษาความดันภายใน

สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ
สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ
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หองคนขับนิรภัยออกแบบใหม
การออกแบบที่เหมาะสมและชิ้นสวนที่แข็งแรงชวยเพิ่มความ
แข็งแรงใหกับหองคนขับโดยรวม

ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผูใชงาน
มีหองคนขับนิรภัยแข็งแรงแบบใหม 
หองคนขับที ่เสริมความแข็งแรงนั ้นชวยเพิ ่มความปลอดภัยของผู ปฏิบัติงานอยางมาก

ท่อเหล็กกล้าแบบดัด

แผ่นเพลตหนา

ท่อสี่เหลี่ยม

ห้องโดยสารแบบปลอดภัยที่แข็งแรงขึ้น

การมองเห็นดานหนาที่กวาง
และการมองเห็นดานบนนั้น
กวางมากขึ้น
เพื่อปรับปรุงดานความปลอด
ภัยในการทำงาน

การมองเห็นที่กวางขึ้นเพิ่มความปลอดภัยในงาน
ราวจับมีขนาดใหญทำใหปดเปดประตูงายและเพิ ่มพื ้นที ่บนพื ้น 
เพื ่อใหผู ใชงานขึ ้นลงหองโดยสารไดงาย

การเขาและออกหองโดยสารที่ปลอดภัยและงายดาย

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

สวนปองกันดานหนาหองโดยสาร (อุปกรณเสริม)
สวนปองกันดานหนาหองโดยสารซึ่งเปนอุปกรณเสริมชวยเพิ่ม
ความปลอดภัยจากเศษหินที่กระเด็นขึ้นมาระหวางการขุดทำลายหรือ
งานอื่นที่คลายคลึง

แผนเหยียบดานขวาหนาใหมที่ใหญขึ้น

แผนกันลื่น ราวจับขนาดใหญ

การขึ้น-ลงทำไดสะดวก

การออกแบบอันเปนเอกลักษณของ

SUMITOMO



วิทยุและเครื่องเสียงแบบมีชอง USB และชองเสียบ MP3
นอกจากวิทยุ AM/FM
และระบบลำโพงคูซึ่งมีการ
ปรับปรุงคุณภาพเสียงแลว
ยังมีชองเสียบเครื่องเสียง
เสริมเปนอุปกรณมาตรฐาน
สำหรับอุปกรณเชนเครื่องเลน
MP3 ดวย
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สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ
สมรรถนะดีขึ ้น
         แสดงถึงวิวัฒนาการ

หองโดยสารที่มีสไตลและกวางขวาง

ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผูใชงาน
หองโดยสารกวางขวางที ่มีเมาทกันสะเทือนและที ่นั ่งกันสะเทือนแบบปรับเอนได 
ชวยลดความลาของผู ใชงานและทำใหมีสภาพแวดลอมที ่ผอนคลาย 

พื้นที่หองโดยสารและพื้นกวางทำใหมั่นใจถึงการใชงานที่สบายมากขึ้น 
นอกจากคอนโซลเอียงที่สามารถปรับแนวตั้งไดสี่ระดับแลว 
ระยะการสไลดที่เพิ่มขึ้นก็ชวยใหสภาวะการทำงานเหมาะสมมากที่สุด  

ระยะห่างจากกระจกหน้าถึงที่นั่ง :
+50mm
+50mm

(เมื่อเทียบกับ SH130-5)
พื้นที่เท้า : 

เบาะที่นั่งกันน้ำประสิทธิภาพสูงนั้นทนทานตอสิ่งสกปรกและน้ำ

แปนเหยียบสำรองสำ
หรับการทำงาน

ที่นั่งแบบปรับเอนไดหลายระดับ

ที่นั่งกันสะเทือนชวยกำจัดการสั่นสะเทือนและความลา

พื้นที่เก็บสัมภาระ กลองเก็บความรอนและเย็น ชองวางนิตยสาร

อุปกรณอำนวยความสะดวก

ระบบการปรับเอนที่นั่งชวยใหผูใชงานเอนที่นั่งไดราบเรียบและ
พักผอนไดเลยโดยที่ไมตองถอดเอาที่พักศีรษะออก 
ที่นั ่งกันสะเทือนชวยกำจัดการสั่นสะเทือนและความลา 
การกันสะเทือนดวยระบบอากาศก็มีใหเลือกเปนอุปกรณเสริม

แปนเหยียบสำรองสำหรับการ
ทำงานนั้นสามารถกดเหยียบได
เบาขึ้นและองศาของแปน
เหยียบสามารถปรับได

เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
การควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติเต็มตัวมีใหใชงานผานชองอากาศ 8 ชอง 
และมีเครื่องปรับอากาศที่มีกำลังแรงขึ้น 8% 
และการไหลของอากาศที่ปรับปรุงดีขึ้น 24% (เมื่อเทียบกับ SH130-5)

ปุมปดเสียงวิทยุ (คันโยกซาย) ปุมปดน้ำฝนสัมผัสเดียว (คันโยกขวา)

ปุมบนคันโยก
ปุมการเดินเบาแบบสัมผัสเดียว แตร การปดเสียงวิทยุ 
หรือการปดน้ำฝนแบบสัมผัสเดียวนั้น ถูกติดตั้งอยูบนคันโยกใชงาน 
โดยคำนึงถึงการใชงานที่ปรับปรุงใหดีขึ้นขณะใชงานจริง



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
ใชเพียงปุมเดียวในการสลับภาพผานมุมมองบน-ลางและกลองแตละตัว(ดานขวา 
ดานหลัง) 
การตรวจสอบความปลอดภัยสามารถทำไดโดยใชมุมมองที่ตองการหรือเหมาะสม

มุมมองกวางขวาง

ถึงดานหลัง!

FVM สำหรับความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานที่มากขึ้น(อุปกรณเสริม)
เปนอุปกรณเสริมที่หนาจอสามารถอัพเกรดเปน FVM(หนาจอมองมุมกวาง)ของ Sumitomo 
หนาจอนี้จะแสดงมุมมองบน-ลางที่ชัดเจนถึง 270° รอบๆรถขุดทั้งในระหวางกลางวันและกลางคืน 
ทำใหงายตอผูบังคับที่จะเห็นพื้นที่รอบๆ ทำใหเกิดความปลอดภัยภาพรวมในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
มุมมองกลองที่ตางกันยังสามารถสลับเปนหนาจอเดี่ยวไดดวย

*FMV คือระบบสนับสุนการตรวจสอบความปลอดภัยของสภาพโดยรอบ ; ไมไดชวยปองกันการชนกับสิ่งกีดขวาง
ควรหลีกเลี่ยงการพึ่งพาแต FVM ในระหวางปฏิบัติงาน และตองระลึกถึงการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยอยูเสมอ

*FVM เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Sumitomo Heavy Industries

หนาจอ FVM (เวลากลางวัน) หนาจอ FVM (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
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SH130-6

คุณสมบัติและขอกำหนดขั้นพื้นฐาน

บุ งกี ๋มาตรฐาน (เหมาะสำหรับวัสดุที ่ม ีความหนาแนนถึง 1,600 ก.ก./ลบ.ม. หรือนอยกวา)
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สำหรับอารม 3.01m – พินกระบอกสูบอารมตรงจุดขนยาย

SH130-6

SH130-6

SH130-6

SH130-6

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

ขอมูลทางเทคนิคของ SH130-6
การลดการเคลื ่อนที ่ใหกำลังโดยมอเตอรลูกสูบตามแกน 
เกียรวงแหวนภายในที ่ม ีช องจาระบีสำหรับเฟองตัวเล็กสวิงแบริ ่งเปนบอลแบริ ่งแบบตัด
เฉือนแถวเดียว วาลวเปดสองระดับใชเพื ่อลดความเร็วและการหยุดสวิงใหราบรื ่น  
มีกลไกแผนเบรกสวิงรวมอยู ด วย

การสวิง

โครงสวนลาง

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

ระบบการเคลื่อนที่

จำนวนโรลเลอรและตีนตะขาบบนแตละขาง

โรลลเลอรดานบน -
ผ านกรรมว ิธ ีทางความร อน ต ั ้ งอย ู บนบ ุชเหล ็กซ ึ ่ งเป นงานหล อทองแดง 
ซ ีลป ดเพ ื ่อให หล อล ื ่นตลอดอาย ุการใช งาน
โรลเลอรดานลาง-
ผ านกรรมว ิธ ีทางความร อน ต ั ้ งอย ู บนบ ุชเหล ็กซ ึ ่ งเป นงานหล อทองแดง 
ซ ีลป ดเพ ื ่อให หล อล ื ่นตลอดอาย ุการใช งาน
การปรับตีนตะขาบ -
เพลาไอเดลอร ถ ูกปร ับด วยกระบอกส ูบจาระบ ีท ี ่ประกอบอย ู ท ี ่แต ละเฟรมด านข าง 
ระบบก ามป ูแบบปร ับได พร อมสปร ิงร ีคอยล สำหร ับงานหน ัก

ประเภทของตีนตะขาบ : ตีนตะขาบมีสารหลอลื่น

ความจุน้ำมันหลอลื่นและหลอเย็น

ระบบไฮดรอลิคสำรอง

ความเร็วการสวิง
รัศมีสวิงของหาง
แรงบิดสวิง

0-14.1 นาที-ี1 (รอบ)
2,130 มม.

33.0 kN.m (3,365 kgf.m)

โรลเลอรดานบน
โรลเลอรดานลาง
ตีนตะขาบ

1
7
43

สูง
ต่ำ

5.6 กิโลเมตร/ชั่วโมง
3.4 กิโลเมตร/ชั่วโมง

117 kN (11,829 kgf)

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

157 ลิตร
82 ลิตร

260 ลิตร
17.6 ลิตร
2.1 ลิตร
2.2 ลิตร

17.0 ลิตร

ประเภททอสำรอง
(ตัวเลือก)
ประเภทอารม
แบบที ่เชื ่อมโยงกับบุ งกี ๋
การไหลของปมไฮดรอลิคสำรอง

สำหรับการทำงานสองขั้นตอน 
(เบรกเกอรและครัทเชอร)

ทนทาน
ทนทาน

258 ลิตร/นาที

สำหรับเบรกเกอร 

มาตรฐาน
ทนทาน

129 ลิตร/นาที

SH130-6 

การดึง Drawbar

SH130-6

SH130-6

เครื่องยนต

กระบอกส ูบปลายป ดแบบทำงานค ู ย ึดด วยน ็อต 
บ ุชเหล ็กแข ็งถ ูกต ิดต ั ้ งอย ู  ในท อกระบอกส ูบและปลายก านล ูกส ูบ

ห องโดยสารต ั ้ งอย ู บนเม าท ของเหลว 4 ต ัว อ ุปกรณประกอบไปด วย 
หน าต างกระจกน ิรภ ัยด านหน า ด านหล ัง ด านข าง 
เบาะก ันสะเท ือนท ี ่ห ุ มเบาะแบบปร ับได  ม ีท ี ่พ ักศ ีรษะและท ี ่พ ักแขน ท ี ่จ ุดบ ุหร ี ่  
หน าต างแสงอาท ิตย แบบเป ดข ึ ้น และท ี ่ป ดน ้ำฝนปร ับหน วงแบบม ีน ้ำล าง
หน าต างหน าสไลด ไปด านหน าเพ ื ่อเก ็บของ 
และหน าต างหน าด านล างสามารถถอดออกได  ค ันโยกควบค ุมต ั ้ งอย ู  ใน 4 
ตำแหน งและม ีคอนโซลควบค ุมแบบเอ ียง หน าจอส ีแบบบ ิ ้วท อ ิน ม ีป ุ มบนหน าจอ

หองโดยสารและการควบคุม

2 x 129 ลิตร/นาที
20 ลิตร/นาที

สวนกวางของลูกสูบ x ขนาดของกานลูกสูบ x สโตรก
105 ม.ม. x 70 ม.ม. x 961 ม.ม.

115 ม.ม. x 80 ม.ม. x 1,108 ม.ม.
95 ม.ม. x 65 ม.ม. x 881 ม.ม.

ISUZU GG-4JJ1X
หลอเย็นดวยน้ำ ดีเซล 4 รอบ มี 4 กระบอกสูบในแถว 

ระบบรางรวมแรงดันสูง(ควบคุมดวยไฟฟา) 
เทอรโบชารจเจอรท่ีมีอินเตอรคูลเลอรหลอเย็นดวยอากาศ

70.9 kW (95.0 HP) /2,000 นาที-1 (รอบ)
340 N-m at 1,600 นาที-1 (รอบ)

2.999 ลิตร (2,999 cc)
95.4 ม.ม. x 104.9 ม.ม.

สตารทดวยมอเตอรไฟฟา 24V
24 V, 50 A

ตัวกรองสองชั้น

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

ปมไฮดรอลิค

ตัวบอด ี ้แบบ X ถ ูกเช ื ่อมอย างด ี เพ ื ่อความแข ็งแรงและทนทาน
ต ัวปร ับต ีนตะขาบแบบกระบอกส ูบจาระบ ีม ีสปร ิงช วยด ูดซ ับแรงกระแทก
โครงส วนล างม ี โรลเลอร และไอเดลอร หล อล ื ่น

โมเดล

ประเภท

แรงมา
แรงบิดสูงสุด
การยายลูกสูบ
สวนกวางของลูกสูบและสโตรก
ระบบการสตารท
เครื ่องกำเนิดไฟฟาสลับ
ตัวกรองอากาศ

การไหลของน้ำมันสูงสุด
การไหลของน้ำมันสูงสุดของปมไพล็อต

บูม
อารม
บุ งกี ๋

2
1
1

กระบอกสูบ จำนวน

ในการเคลื ่อนที ่ : มอเตอรลูกสูบตามแกนแบบทดแทนหลากหลาย 2 ตัว
ในการสวิง : มอเตอรลูกสูลตามแกนแบบทดแทนคงที ่ 1 ตัว

มอเตอรไฮดรอลิค

บูม/อารม/บุ งกี ๋
บ ูม/อารม/บุ งกี ๋
วงจรการสวิง
วงจรการเคลื ่อนที ่

34.3 MPa (350 kgf/cm2)
36.3 MPa (370 kgf/cm2) พรอมการเพิ ่มกำลังอัตโนมัติ
27.9 MPa (285 kgf/cm2)
34.3 MPa (350 kgf/cm2)

แรงดันวงจรการทำงาน

ตัวกรองยอนกลับ
ไลนกรองไพล็อต
ตัวกรองดูด

6 ไมครอน
8 ไมครอน
105 ไมครอน

การกรองน้ำมัน

กระบอกสูบไฮดรอลิค

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

วาลวควบคุม

ระบบการเคลื่อนที่

เหมาะสำหรับวัสดุที ่ม ีความหนาแนนถึง 1,800 ก.ก./ลบ.ม. หรือนอยกวา

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

น้ำหนักและแรงกดบนพื้น

ความกวางตีนตะขาบ
500 มม.
600 มม.
700 มม.

ความกวางโดยรวม
2,490 มม.
2,590 มม.
2,690 มม.

แรงดันบนพื้น
41 kPa

35 kPa

30 kPa

น้ำหนักขณะใชงาน
12,700 ก.ก.
12,900 ก.ก.
13,200 ก.ก.

บุงกี๋

แรงขุด

2.50 ม.
90 kN 〈95 kN〉
80 kN 〈85 kN〉
62 kN 〈66 kN〉
60 kN 〈64 kN〉

3.01 ม.
90 kN 〈95 kN〉
80 kN 〈85 kN〉
56 kN 〈60 kN〉
55 kN 〈58 kN〉

อุปกรณเสริมและขอมูลจำเพาะอาจแตกตางกัน ขึ ้นอยู ก ับประเทศและภูมิภาค

ขนาดของเครื่องจักร

ความยาวโดยรวม
ระยะจากกลางรถถึงปลายอารม
ความยาวจากกึ่งกลางของตัวรถ(จนถึงทายสุด)
ระยะกลางลอนำ- กลางสปร็อกเก็ต
ระยะหนา-หลังสุดวัดที่แผนตีนตะขาบ
ความสูงโดยรวม
ระยะต่ำสุดของตัวรถดานบน
ความสูงสุดของสันตีนตะขาบ
ระยะสูงสุดของหลังคา
ความกวางโดยรวมของโครงสรางดานบน
ความกวางจากกึ่งกลางของตัวรถ(ดานซาย)
ความกวางจากกึ่งกลางของตัวรถ(ดานขวา)
ระยะระหวางกึ่งกลางตีนตะขาบ
ความกวางโดยรวม
ความกวางของแผนตีนตะขาบ
ระยะต่ำสุดของตัวรถ
ความสูงภาพรวม(ถึงดานบนของราวจับ)

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

SH130-6
  

7,620 มม.
5,490 มม.

2,810 มม.

2,130 มม.
2,790 มม.
3,500 มม.

890 มม.
20 มม.

2,800 มม.
2,540 มม.
1,290 มม.
1,250 มม.
1,990 มม.
2,590 มม.
600 มม.
425 มม.

2,820 มม.

 
7,640 มม.
5,510 มม.

2,820 มม.

2.50 ม. 3.01 ม.

ขอบเขตการทำงาน

ความยาวอารม
ความยาวบูม

ระยะขุดไกลสุด
ระยะขุดลึกสุด
ระยะขุดสูงสุด
ระยะเทสูงสุด
ระยะขุดแนวตั้งสูงสุด
ระยะรัศมีสวิงดานหนา
ระยะรัศมีสวิงดานหลัง

3.01 ม.

8,770 มม.
6,050 มม.
9,050 มม.
6,680 มม.
5,350 มม.
2,660 มม.

2.50 ม.

8,310 มม.
5,540 มม.
8,770 มม.
6,390 มม.
4,950 มม.
2,340 มม.

SH130-6

A
B
C
D
E
F
G 2,130 มม.

4.63 เมตร

แบบมี Cutter ดานขาง
แบบไมมี Cutter ดานขาง

อารม 2.50 เมตร
อารม 3.01 เมตร

โมเดล
ประเภทตีนตะขาบ

แผนตีนตะขาบแบบสามสัน

โมเดล
ความยาวอารม
แรงขุดของบุงกี๋
<แบบมีการเพิ่มกำลังอัตโนมัติ>
แรงขุดของอารม
<แบบมีการเพิ่มกำลังอัตโนมัติ>

ISO 6015
SAE: PCSA
ISO 6015
SAE: PCSA

ความจุบุงกี๋(ตาม ISO/SAE/PCSA)

ความจุบุงกี๋(ตาม CECE)

ประเภทบุงกี๋

จำนวนฟน

หนวยความกวาง : มม.

หนวยน้ำหนัก : กก.

การผสมผสาน

โมเดล 

0.45 ลบ.ม.

0.40 ลบ.ม.

มาตรฐาน

4
907
833
370

0.50 ลบ.ม.

0.45 ลบ.ม.

มาตรฐาน

5
972
898
386

0.60 ลบ.ม.

0.55 ลบ.ม.

มาตรฐาน

5
1,132
1,058
442

กึ่งทนทาน

0.55 ลบ.ม.

0.50 ลบ.ม.

1,057
5

983
469

SH130-6

SH130-6

SH130-6

1918


