System K
โรเตอร์์และฟัันกััด

โรเตอร์์

โรเตอร์์ Cat® System K สร้้างขึ้้�นเพื่่�อให้้ครอบค
ลุุมการใช้้งานด้้านการกััดหลากหลายรููปแบบ พร้้อ
มการไหลของวััสดุุที่่�ทรงประสิิทธิิภาพและรููปแบบ
การตััดที่่ย� อดเยี่่�ยม

System K
สำำ �หรัั บ การกัั ด

ผลผลิิตสููงสุุด

โรเตอร์์ System K ออกแบบมาเพื่่�ออายุุการใช้้งานที่่�ยาวนานและการบำำ�รุุงรัักษาที่่�ง่่ายขึ้้�น จึึงพร้้อมให้้ใช้้งานได้้ทุกุ เมื่่�อ
+

การถอดฟันที่ง่ายดายจะช่วยลดเวลาการบ�ำรุงรักษา

+

ร ะยะห่างมีหลายแบบให้เลือกใช้เพื่อช่วยให้คุณได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
ฟันคาร์ไบด์และเพชรท�ำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ

+
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บำำ�รุุงรัักษา
ได้้รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น

คุุณสมบััติิที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพสููง

การออกแบบ
ที่่�ทนทาน

ที่่�ยึึดเครื่่�องมืือที่่�ออกแบบใหม่่หมดจะช่่วยให้้การถอดฟััน
เป็็นเรื่่�องง่่ายและลดเวลาหยุุดทำำ�งาน

ปรัับแต่่งเพื่่�อผลผลิิตสููงสุุด

สร้้างมาให้้ทนต่่อการใช้้งานที่่หนั
� ักหน่่วงและยืืดอายุุกา
รใช้้งานของโรเตอร์์

+ วิธีต่างๆ ที่ช่วยให้ถอดฟันได้อย่างง่ายดาย

– ช่่องเข้้าถึึงแนวรััศมีี
– จุุดสิ่่�ว
– การเข้้าถึึงด้้านหลัังผ่่านบล็็อก
+ การออกแบบตัวเรียวและแหวนเสียดทานจะยึดที่ยึ
ดเครื่องมือเข้ากับโรเตอร์โดยไม่ต้องใช้หมุดยึด สลัก
หรือสกรูตัวหนอน ซึ่งจะช่วยย่นระยะการเปลี่ยนทด
แทนและไม่มีความจ�ำเป็นต้องใช้ตัวยึดหรือการขันแน่
นอีกต่อไป
+ ที่ยึดเครื่องมือสามารถติดตั้งฟันพร้อมก้านที่มีขนาดให
ญ่ขึ้นเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆ

+ บล็อกได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษส�ำหรับโรเตอร์

แต่ละด้านและได้รับการจัดต�ำแหน่งมาเพื่อปรับปรุงแ
รงการตัดและการไหลของวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
+ การออกแบบที่ยึดเครื่องมือแบบป้องกันการหมุนจะช่
วยให้มั่นใจได้ถึงต�ำแหน่งที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการสึก
หรอของบล็อกและที่ยึด
+ น�้ำสามารถไหลผ่านช่องเข้าถึงแนวรัศมีของที่ยึดเครื่อ
งมือ เพื่อช่วยให้ฟันหมุนจนสึกหรอทั่วถึงกัน
+ ครีบคิกเกอร์สามารถพลิกกลับด้านได้เพื่ออายุการใช้
งานที่ยาวนาน

+ พื้นผิวขนาดใหญ่ที่อบชุบบนที่ยึดเครื่องมือจะปกป้อง

บล็อกฐานจากการสึกหรอที่ไม่พึงประสงค์
+ องค์ประกอบผลิตจากอัลลอยที่ทนการขัดสีและมีควา

มแข็งแกร่งสูง เพื่อให้ทนต่อการใช้งานที่หนักหน่วง
+ องค์ประกอบที่มีความแข็งแกร่งสูงสามารถรองรับกา

รใช้งานก�ำลังสูง
+ การออกแบบที่ยึดเครื่องมือและบล็อกฐานถูกปรับมา

ให้ลดความเค้นและให้ความทนทานที่ยาวนาน

โรเตอร์์ System K
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โรเตอร์์ออกแบบมาโดยคำำ�นึึงถึึงคุุ
ณเป็็นหลััก
ประหยััดเวลาและค่่าใช้้จ่่าย

ใช้้ประโยชน์์จากความเชี่่�ยวชาญในด้้านเครื่่�องมืือจััดการพื้้�นของ Caterpillar และคำำ�ติิชมจากผู้้�รัับเหมาเช่่นคุุณ นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาโรเตอร์์ประสิิทธิิภาพสููงและทนทานรุ่่�นใหม่่ คุุ
ณสามารถกลัับไปตััดได้้รวดเร็็วขึ้้�นด้้วยการออกแบบที่่ยึึ� ดเครื่่�องมืือแบบทรงเรีียวคู่่�ซึ่่�งไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้สลัักยึึด หมุุด หรืือสกรููตััวหนอน ทำำ�ให้้เวลาการเปลี่่�ยนชิ้้�นส่่วนลดลงไปกว่่า
50% ครีีบคิิกเกอร์์แบบใช้้งานได้้ทั้้�งสองด้้านเพิ่่�มอายุุการสึึกหรอและช่่วยคุุณประหยััดเงิินในการซื้้�อชิ้้�นส่่วน

การถอดฟัันที่่ง่่า
� ย
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ครีีบคิิกเกอร์์แบบใช้้งานได้้ทั้้�งสองด้้าน

การออกแบบทรงเรีียวคู่่�

ที่่�ยึึดเครื่่�องมืือที่่�มีีคุุณสมบััติิหลากหลาย

ออกแบบมาเพื่่�อประสิิทธิิภาพ
และเพิ่่�มความทนทาน

การไหลของวััสดุุที่ท่� รงประสิิทธิิภาพ

ออกแบบมาเพื่่�อใช้้งานหนััก

มุุมเกลีียวที่่�ได้้รัับการปรัับปรุุงเพื่่�อเพิ่่�มความเร็็วการไหลของวััสดุุจากด้้านนอก
สู่่�กึ่่�งกลางเพื่่�อการสกััดวััสดุุอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ครีีบคิิกเกอร์์มีีรููปทรงและได้้
รัับการทดสอบเพื่่�อให้้มั่่�นใจถึึงการดัันวััสดุุออกจากใจกลางห้้องการตััดสู่่�สายพ
านลำำ�เลีียงในระดัับสููงสุุด การออกแบบโรเตอร์์ช่่วยลดการสึึกหรอขององค์์ปร
ะกอบโดยการนำำ�วััสดุุออกจากห้้องการตััดอย่่างรวดเร็็ว ลดแรงลาก ปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพโดยรวมของเครื่่�องจัักรและลดการใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

โรเตอร์์ System K ได้้รัับการออกแบบมาเพื่่�อรองรัับการใช้้งานหนัักและนำำ�เส
นอคุุณสมบััติิเพื่่�อยืืดอายุุองค์์ประกอบ บล็็อกฐานด้้านซ้้ายและขวาที่่�หนาขึ้้�นจ
ะช่่วยเสริิมความแข็็งแกร่่งและออกแบบมาเพื่่�อสร้้างเกลีียวลำำ�เลีียงแบบเหมืือน
กััน ในขณะเดีียวกััน ที่่�ยึึดเครื่่�องมืือที่่�มีีขนาดใหญ่่ขึ้้�นพร้้อมพื้้�นที่่�ผิิวที่่�มากขึ้้�นจะ
� ารกระแทกสููงหรืือการขััดสีี มีีอุุป
ทำำ�หน้้าที่่�ปกป้้องบล็็อก สำำ�หรัับการใช้้งานที่่มีีก
กรณ์์เสริิมเป็็นที่่ยึึ� ดเครื่่�องมืือที่่ทำ� ำ�จากเหล็็กชุุบแข็็งให้้เลืือกใช้้งานเพื่่�ออายุุการใช้้
งานที่่�ยาวนาน

โรเตอร์์ System K
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ข้้อเสนอและการใช้้งาน

โรเตอร์์สำำ�หรัับงานทุุกรููปแบบ
ไม่่ว่่าคุุณจะขููดถนนหรืือกััดรัันเวย์์สนามบิิน เรามีีโรเตอร์์ที่่�ตรงกัับความต้้องการในงานของคุุณและช่่วยให้้คุุณได้้ตามเป้้าหมายการผลิิต

การกััดแบบไมโคร
ระยะห่่าง: 6 มม. และ 6x2 มม.*
การใช้้งาน: การกััดแบบละเอีียดมากเพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
ข้้อมููลจำำ�เพาะของงาน
ความลึึกของการกััดที่่�แนะนำำ�:

0 - 51 มม. (0 - 2 นิ้้�ว)

การกััดละเอีียด
ระยะห่่าง: 8 มม.
การใช้้งาน: การกััดละเอีียดสำำ�หรัับการกำำ�จััดพื้้�นผิิวเ
รีียบ
ความลึึกของการกััดที่่�แนะนำำ�:
0 - 101 มม. (0 - 4 นิ้้�ว)

การกััดมาตรฐาน
ระยะห่่าง: 15 มม.
การใช้้งาน: การกำำ�จััดพื้้�นผิิวหรืือการกำำ�จััดผิิวถนนแบ
บสมบููรณ์์
ความลึึกของการกััดที่่�แนะนำำ�:

0 - 330 มม. (0 - 13 นิ้้�ว)

การกััดหยาบ
ระยะห่่าง: 18 มม. และ 25 มม.
การใช้้งาน: การกำำ�จััดพื้้�นผิิวหรืือการกำำ�จััดผิิวถน
นแบบสมบููรณ์์พร้้อมปรัับผิิวแบบหยาบ
ความลึึกของการกััดที่่�แนะนำำ�:
0 - 330 มม. (0 - 13 นิ้้�ว)
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* โรเตอร์์ 6x2 เป็็นการออกแบบ System H

เลืือกที่่�เหมาะกัับการใช้้งานของคุุณ

โรเตอร์์กััด
ประเภทการกััด

ไมโคร

ละเอีียด

มาตรฐาน

หยาบ

CAT®

รุ่่�นเครื่่�องจัักร

ระยะห่่างเครื่่�องมืือ
(มม.)

จำำ�นวนฟััน

ความกว้้างในการกััด
(มม.)

หมายเลขชิ้้�นส่่วน

PM620/PM820

6

350

2010

575-7463

PM622/PM822

6

386

2235

575-7467

PM825

6

431

2505

575-7471

PM620/PM820

6x2*

672

2010

501-2144*

PM622/PM822

6x2*

748

2235

511-5050*

PM310

8

150

1000

567-0886

PM312

8

172

1225

567-0892

PM313

8

181

1300

567-0898

PM620/PM820

8

276

2010

567-0932

PM622/PM822

8

304

2235

567-0904

PM825

8

338

2505

567-0907

PM200

15

170

2010

529-7637

PM200

15

185

2235

594-0222

PM201

15

180

2100

588-8864

PM310

15

91

1000

522-0118

PM312

15

106

1225

522-0127

PM313

15

111

1300

522-0133

PM620/PM820

15

170

2010

497-9842

PM622/PM822

15

185

2235

517-1709

PM825

15

203

2505

517-0842

PM310

18

80

1000

567-0889

PM312

18

92

1225

567-0895

PM313

18

98

1300

567-0901

PM620/PM820

18

150

2010

559-1545

PM622/PM822

18

162

2235

558-6381

PM825

18

177

2505

567-2017

PM620/PM820

25

122

2010

582-7727

PM622/PM822

25

131

2235

582-8826

PM825

25

143

2505

582-8830

* โรเตอร์์ 6x2 เป็็นการออกแบบ System H
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ที่่�ยึึดเครื่่�องมืือที่่�ออกแบบให
ม่่หมดจด
เพิ่่�มเวลาทำำ�งาน

ที่่�ยึึดเครื่่�องมืือมีีวิิธีีการถอดฟัันหลายวิิธีีและก
ารออกแบบแหวนเสีียดทานเฉพาะเพื่่�อช่่วยยึึ
ดกัับโรเตอร์์ ส่่งผลให้้การเปลี่่�ยนทำำ�ได้้อย่่างร
วดเร็็วขึ้้�นและลดเวลาหยุุดทำำ�งานสำำ�หรัับการ
บำำ�รุุงรัักษาโรเตอร์์

คอรัับการสึึกหรอที่่�ยาวกว่่า
คอรัับการสึึกหรอ 20 มม.
ยาวกว่่าที่่ยึึ� ดเครื่่�องมืือของ System G
66%

วิิธีีต่่างๆ
ที่่�ช่่วยให้้ถอดฟัันได้้อย่่างง่่ายดาย
+ ช่องเข้าถึงแนวรัศมี
+ จุดสิ่ว

บริิเวณพื้้�นผิิวขนาดใหญ่่

+ การเข้าถึงด้านหลังผ่านบล็อก

พื้้�นผิิวขนาดใหญ่่ที่่�อบชุุบบนที่่�ยึึดเครื่่�องมืื
อจะปกป้้องบล็็อกฐานจากการสึึกหรอที่่�
ไม่่พึึงประสงค์์
รองรัับก้้านขนาดใหญ่่กว่่า

การออกแบบที่่�ยึึดเครื่่�องมืือแบบป้้อง
กัันการหมุุน

ที่่�ยึึดเครื่่�องมืือสามารถติิดตั้้�งฟัันพร้้อมก้้าน
ฟัันที่่�มีีขนาด 20 มม. 22 มม. และ 25 มม.
สำำ�หรัับการใช้้งานแบบต่่างๆ

ทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ถึึงตำำ�แหน่่งที่่ถู� ูกต้้อง ป้้องกัันการสึึก
หรอของบล็็อกและที่่�ยึึด

การออกแบบตััวเรีียวและแหวน
เสีียดทาน
ฟัันสึึกหรอสม่ำำ��เสมอ
น้ำำ��สามารถแทรกซึึมเข้้าสู่่�ช่่องเข้้าถึึงแนวรััศมีี ช่่ว
ยให้้ฟัันหมุุนเพื่่�อให้้สึึกหรออย่่างสม่ำำ�� เสมอ
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ยึึดที่่�ยึึดเครื่่�องมืือเข้้ากัับโรเตอร์์โดยไม่่ต้้องใช้้ห
มุุดยึึด สลััก หรืือสกรููตััวหนอน เพื่่�อช่่วยย่่นเวล
าในการเปลี่่�ยนและทำำ�ให้้ไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้ตััวยึึ
ดหรืือการขัันแน่่นอีีกต่่อไป

การรัักษาฟัันและที่่�ยึึดเครื่่�องมืือเป็็นหลัักสำำ�คััญในการเพิ่่�มผลผลิิตให้้อยู่่�ในระดัับ
สููงที่่�สุุด และโรเตอร์์ System K ได้้รัับการออกแบบเพื่่�อทำำ�ให้้การบำำ�รุุงรัักษาง่่า
ยขึ้้�นและทำำ�ให้้คุุณกลัับไปทำำ�งานได้้เร็็วขึ้้�น
+

ที่ยึ
 ดเครื่องมือแบบทรงเรียวคู่ท�ำให้ไม่ต้องใช้ตัวยึด
ลดเวลาการเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ถึง 50%

+

ก ารถอดฟันสามารถท�ำได้หลายวิธี

+

เครื่องมือถอดแบบต่างๆ ออกแบบมาส�ำหรับโรเตอร์ System K โดยเฉพ

าะเพื่อช่วยคุณเปลี่ยนฟันและที่ยึดเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว

ตััวแทนจำำ�หน่่าย Cat ของคุุณพร้้อมในการให้้บริิการชิ้้�นส่่วนและตััวเลืือกการบ
ริิการที่่�สะดวกสบาย ด้้วยซััพพลายเชนระดัับแนวหน้้าของอุุตสาหกรรมและการ
กระจายระดัับโลกเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าโรเตอร์์ของคุุณตััดได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิ
ทธิิภาพ

ปราศจากตััวยึึด

เปลี่่�ยนที่่�ยึึดเครื่่�องมืือโดยใช้้

เวลาเพีียงครึ่่�งเดีียว

ด้้วยการออกแบบที่่�ปราศจากตััวยึึด
ไม่่ต้้องใช้้
หมุุดยึึด สลััก
และสกรููตััวหนอน

หมายเหตุุ: เปรีียบเทีียบกัับที่่�ยึึดเครื่่�องมืือ
CAT SYSTEM G

โรเตอร์์ System K
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ฟัันกััดคาร์์ไบด์์

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพเพื่่�อเพิ่่�มการผลิิตสููงสุุด
ฟัันตััดระดัับพรีีเมีียม
+ ตัวเครื่องได้รับการออกแบบมาเพื่อให้วัสดุไหลออกและป้องกันไม่ให้วัสดุเกิดการสะสม
+ กระบะแบบร่องรองรับการหมุนฟันเพื่ออายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานกว่า
+ เพิ่มส่วนปลอกบนตัวเรือนเพื่อปกป้องแหวนรองและที่ยึดเครื่องมือ
+ ร่องตัวดูดมีบนฟันบางรุ่นเพื่อให้การถอดฟันท�ำได้อย่างรวดเร็ว
+ มีบ่าวาล์วและฟันแบบปลั๊กส�ำหรับการใช้งานที่มีการกระแทกสูง
+ มีฟันหลายแบบให้เลือกเพื่อให้ตรงกับการใช้งานของคุณ
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ข้้อเสนอและการใช้้งาน

ฟัันกััดคาร์์ไบด์์
การใช้้งาน

การจััดการ

ขนาดก้้าน

ร่่องตััวดููด

หมายเลขชิ้้�นส่่วน

การกััดงานเบา
(หมุุนรอบตััว)

ยางมะตอยนุ่่�ม ปานกลาง

20 มม.

ใช่่

561-8134

การกััดงานเบา/
งานปานกลาง

ยางมะตอยนุ่่�ม ปานกลาง

20 มม.

ใช่่

560-2306

การกััดงานเบา/
งานปานกลาง

ยางมะตอยนุ่่�ม ปานกลาง

20 มม.

ไม่่ใช่่

578-4416

การกััดงานปานกลาง/
งานหนััก

ยางมะตอยปานกลาง
- แข็็ง

20 มม.

ไม่่ใช่่

564-1260

การกััดงานปานกลาง/
งานหนััก

ยางมะตอยแข็็ง

20 มม.

ไม่่ใช่่

561-8135

การกััดคอนกรีีต

คอนกรีีต

20 มม.

ใช่่

561-8132

โรเตอร์์ System K
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CAT® ฟัันเพชร

ลดต้้นทุุนโครงการ
สำำ�หรัับการใช้้งานกัับหิินน้ำำ�มั
� ันดิิบโดยไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวาง เช่่น
ทางหลวงหรืือมอเตอร์์เวย์์ ให้้พิิจารณาฟัันเพชรของ Cat
ที่่�ออกแบบมาเฉพาะสำำ�หรัับโรเตอร์์ System K ฟัันเพชรจะคงความคมได้้ยา
วนานกว่่าฟัันคาร์์ไบด์์ทั่่�วไปถึึง 80 เท่่า ทำำ�ให้้เครื่่�องจัักรของคุุณอยู่่�กัับการกััด
มากกว่่าการเปลี่่ย� นฟััน

ฟัันเพชร

คงความคมได้้ยาวนานกว่่า
ฟัันคาร์์ไบด์์ทั่่�วไป
35 ก.

ฟัันยางมะตอย
เพชร

ฟัันเพชรอายุุ
การใช้้งาน
ยาวนาน

ยาวนานกว่่าถึึง

ยาวนานกว่่าถึึง

ทำำ�ไมจึึงเลืือกฟัันเพชร

ฟัันจะยัังคงความคมตลอดอายุุการใช้้งานของฟัันซึ่่�งจะให้้:
+ ผ ลผลิตที่เพิ่มขึ้น
+ รูปแบบการตัดที่สม�่ำเสมอ

40 เท่่า

80 เท่่า

+ ลดแรงงานที่ใช้ในการซ่อมบ�ำรุงฟัน
+ ประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึง 15%

ประหยััดต้้นทุุน
น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
มากกว่่าถึึง 15%
อายุุการใช้้งานเฉลี่่�ยและจำำ�นวนตัันที่่�แน่่นอนได้้รัับผลกระทบจากวััส
ดุุส่่วนผสมในท้้องถิ่่�นและเทคนิิคการใช้้งาน ฟัันยางมะตอยเพชรใช้้ง
านได้้นานกว่่าถึึง 40 เท่่า และฟัันเพชรอายุุการใช้้งานยาวนานได้้นา
นกว่่าถึึง 80 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับฟัันคาร์์ไบด์์ทั่่�วไป 35 ก.
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ฟัันเพชร

ลดต้้นทุุนและเพิ่่�มผลผลิิต
ฟัันเพชรมีีข้้อดีีอื่่�นนอกจากระยะการบำำ�รุุงรัักษาที่่�ยาวนานและช่่วยเพิ่่�มการประหยััดน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ฟัันเพชรสามารถเพิ่่�มอายุุการสึึกหรอโดยรวมของอุุปกรณ์์ของคุุณและเพิ่่�มผลก
ารตอบแทนการลงทุุนในเครื่่�องกััดของคุุณได้้เป็็นอย่่างมากโดยทำำ�ให้้งานของคุุณเสร็็จเร็็วขึ้้�นในทุุกๆ เดืือน

ลดการสึึกหรอของเครื่่�องจัักร

ทำำ�งานอย่่างไร

ติิดตั้้�งได้้หลายดรััม

ฟัันเพชรจะคงความคมได้้ยาวนานกว่่าฟััน
คาร์์ไบด์์มาตรฐานและลดการสั่่�นสะเทืือน
ซึ่่�งสามารถเพิ่่�มอายุุของดอกจอก เพลาขัับ เพลาสลัับ
แบริ่่�ง แผ่่นรองตีีนตะขาบ และองค์์ประกอบแผ่่นไถ

ฟัันโพลีีคริิสตััลไลน์์แบบหมุุนไม่่ได้้จะมีีการสึึกหรอที่่�
สม่ำำ��เสมอมากกว่่าและรัักษาความยาวเกจ (ความสููง)
ตลอดอายุุการใช้้งานของฟััน

ฟัันเพชรของ Cat ได้้รัับการออกแบบให้้ติิ
ดตั้้�งได้้กัับดรััมของผู้้�ผลิิตรายหลัักๆ ทั้้�งหมด
โปรดติิดต่่อตััวแทนจำำ�หน่่าย Cat ของคุุณเพื่่�อขอรายละ
เอีียดเกี่่�ยวกัับตััวเลืือกที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมด

ระบบโรเตอร์์

เพชรมาตรฐาน

เพชรอายุุการใช้้งานยาวนาน

เครื่่�องมืือติิดตั้้�ง

เครื่่�องมืือถอด

เครื่่�องมืือไฮดรอลิิก:
Cat System G

491-1472

491-1503

509-8707

473-3836

เครื่่�องมืือ:
504-5049
เครื่่�องมืือไฮดรอลิิก:
Cat System K

522-7507

522-7508

591-1346

526-7661

เครื่่�องมืือ:
473-3838
Cat System J

460-7190

514-5225

473-3838

473-3835

Kennametal KPF-303

460-7189

473-3829

473-3838

473-3838

ฟััน Keystone ขนาดกลาง

514-5246

514-5253

504-5047

504-5048

ดรััมเปลี่่�ยนเร็็ว Sollami

460-7191

473-3833

473-3838

473-3837

โรเตอร์์ System K
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เครื่่�องมืือซ่่อมบำำ�รุุงสำำ�หรัับ

ถอดอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็ว
คำำ�อธิิบายเครื่่�องมืือ

หมายเลขชิ้้�นส่่วนเครื่่�องมืือ

ค้้อนนิิวเมติิกและชุุดถอดฟัันพร้้อมตััวเจาะ

376-4134

ตััวเจาะนิิวเมติิกเพื่่�อถอดฟัันผ่่านช่่องในที่่�ยึึดเครื่่�องมืือ

541-9315

สิ่่�วแบนนิิวเมติิกเพื่่�อถอดฟัันใต้้แหวนรอง

223-4355

เครื่่�องมืือส้้อมนิิวเมติิกเพื่่�อถอดฟัันใต้้แหวนรอง

592-9019

ตััวเจาะนิิวเมติิกเพื่่�อถอดฟัันที่่มีีร่
� ่องฟััน

545-9105

เครื่่�องมืือถ้้วยนิิวเมติิกเพื่่�อติิดตั้้�งฟััน

559-1543

เครื่่�องมืือเพื่่�อถอดฟัันผ่่านช่่องในที่่ยึึ� ดเครื่่�องมืือ

543-5470

เครื่่�องมืือเพื่่�อถอดฟัันโดยการงััดใต้้แหวนรอง

539-6299

เครื่่�องมืือเพื่่�อถอดฟัันที่่มีีร่
� ่องฟััน

539-6298

เครื่่�องมืือเพื่่�อถอดที่่ยึึ� ดเครื่่�องมืือ

526-7661

ตััวสกััดที่่�ยึึดเครื่่�องมืือที่่�ได้้รัับความเสีียหาย

577-4176

เครื่่�องจััดแนวบล็็อกฐาน

553-2020

เครื่่�องมืือ
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เครื่่�องมืือนิิวเมติิก

ชิ้้�นส่่วนซ่่อมบำำ�รุุง

แบบเปลี่่�ยนได้้
ครีีบคิิกเกอร์์
รุ่่�นเครื่่�องจัักร

ระยะห่่างเครื่่�องมืือ

การใช้้งาน

หมายเลขชิ้้�นส่่วน

8 มม.

ละเอีียด

567-0937

15 มม.

มาตรฐาน

522-0125

18 มม.

หยาบ

559-1551

6 มม.

ไมโคร

567-0937

8 มม.

ละเอีียด

559-1551

15 มม.

มาตรฐาน

540-7967

18 มม.

หยาบ

540-7967

25 มม.

หยาบ

559-7707

PM310, PM312, PM313

PM620, PM622, PM820, PM822, PM825

ที่่�ยึึดเครื่่�องมืือ
ขนาดก้้าน

การจััดการ

การใช้้งาน

หมายเลขชิ้้�นส่่วน

20 มม.

มาตรฐาน

อเนกประสงค์์

583-6054

20 มม.

เหล็็กแข็็ง

การขััดสีี/การกระแทกสููง

497-9840

22 มม.

เหล็็กแข็็ง

การขััดสีี/การกระแทกสููง

519-7374

25 มม.

เหล็็กแข็็ง

การขััดสีี/การกระแทกสููง

519-7373

บล็็อกและเครื่่�องมืือสามชิ้้�น
การใช้้งาน

คำำ�อธิิบาย

หมายเลขชิ้้�นส่่วน

ไมโคร ละเอีียด

บล็็อกด้้านซ้้าย

496-3470

ไมโคร ละเอีียด

บล็็อกด้้านขวา

512-3231

มาตรฐาน หยาบ

บล็็อกด้้านซ้้าย

567-0938

มาตรฐาน หยาบ

บล็็อกด้้านขวา

567-0939

ทั้้�งหมด

บล็็อกแหวนปลาย

496-3468

ทั้้�งหมด

เครื่่�องมืือสามชิ้้�น - ซ้้าย

541-7552

ทั้้�งหมด

เครื่่�องมืือสามชิ้้�น - ขวา

541-7553

โรเตอร์์ System K
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