PM620 | PM622
เครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน

กำำ�ลัังเครื่่�องยนต์์
ความกว้้างในการกััด
PM620
PM622

ดููข้้อมููลการปล่่อยไอเสีียของเครื่่�องยนต์์โดยละเอีียดได้้จากข้้อมููลจำำ�เพาะทางเทคนิิค

470 kW (630 hp)
2010
2235

มม. (79.1 นิ้้�ว)
มม. (88.0 นิ้้�ว)

เครื่่�องกััดยางมะตอยที่่�คุุณกำำ�ลัังรอคอย
เรานำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้จากผู้้�รัับเหมางานกััดอย่่างคุุณมาพััฒนาเครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน Cat® ทุุกเครื่่�อง และนี่่�คืือผลลััพธ์์ที่่�ได้้:
+
+
+

ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
ต้นทุนการใช้งานลดลง
บริการและการสนับสนุนจากเครือข่ายตัวแทนจ�ำหน่าย CAT

CAT PM620
& PM622
®
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และ PM622 มีีอุุปกรณ์์ครบครััน
สำำ�หรัับการทำำ�งานที่่�มีีประสิิทธิิภาพและ
การผลิิตที่่�มีีความแม่่นยำำ�ในการกััด
เพื่่�อสร้้างโอกาสในการแข่่งขัันอยู่่�เสมอ
คุุณสามารถปรัับแต่่งเครื่่�องจัักรของคุุณ
ให้้กัับเหมาะกัับการใช้้งานหลากหลาย
ประเภท ด้้วยความกว้้างในการกััดสองแบบ
และอุุปกรณ์์เสริิมที่่�จะช่่วยให้้ใช้้งาน
ได้้อเนกประสงค์์ยิ่่�งขึ้้�น ไม่่ว่่าคุุณจะขููดถนน
หรืือกััดรัันเวย์์สนามบิิน เรามีีการกำำ�หนดค่่า
ที่่�ตรงกัับข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับงานของคุุณ

PM620

เปี่่�ยม
ประสิิทธิิภาพ

ความแม่่นยำำ�
ในการกััด

การซ่่อมบำำ�รุุง
ที่่�ปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�น

คุุณสมบััติิอัตั โนมััติิจะปรัับให้้เข้้ากัับ
ความต้้องการบนเครื่่�องยนต์์และระบบ
โรเตอร์์ เพื่่�อให้้ทำำ�งานได้้อย่่างราบรื่่�น
และมีีประสิิทธิิภาพ

ตััดได้้อย่่างสมบููรณ์์แบบด้้วยเทคโนโลยีี
แบบผสานรวม โรเตอร์์ System K และ
สายพานตีีนตะขาบ Cat ที่่�ออกแบบมา
พร้้อมระบบบัังคัับเลี้้�ยวและระบบควบคุุม
แรงฉุุดลากขั้้�นสููง

ออกแบบมาเพื่่�อลดระยะการบำำ�รุุงรัักษา
โดยเฉพาะ ด้้วยคุุณลัักษณะการเดิินเข้้าถึึง
องค์์ประกอบสำำ�คััญ ระยะการซ่่อมบำำ�รุุงที่่�
ยาวนาน และความพร้้อมในการให้้บริิการ
ชิ้้�นส่่วนที่่�สะดวกสบาย
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สร้้างมาเพื่่�อ

ให้้งานสำำ�เร็็จลุุล่่วง
เครื่่�องยนต์์ที่่�ประหยััดน้ำำ�มั
� ันเชื้้�อเพลิิงและระบบสายพานลำำ�เลีียงที่่�มีีประสิิทธิิภาพจะให้้ขุุมพลัังและสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อให้้ทัันต่่อความต้้องการที่่�จะเจีียร
ผ่่านถนนราดยางเป็็นเวลาหลายชั่่�วโมง

ขุุมพลัังที่่�ประหยััดน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

การกำำ�จััดวััสดุุที่่�ทรงประสิิทธิิภาพ

เครื่่�องยนต์์ Cat 18 เหมาะสำำ�หรัับการลดการเผาไหม้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
และมอบขุุมพลัังที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อช่่วยให้้คุุณได้้ผลผลิิตตามเป้้าหมาย
ระบบระบายความร้้อนความจุุสููงจะช่่วยให้้เครื่่�องยนต์์มีอุี ุณหภููมิิที่่�
เหมาะสมสำำ�หรัับประสิิทธิิภาพความประหยััดน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงสููงสุุดและ
ลดการปล่่อยไอเสีีย คุุณสมบััติิต่่างๆ เช่่น การควบคุุมโหลดอััตโนมััติิ
และการเลืือกความเร็็วโรเตอร์์หลายระดัับ จะปรัับให้้เข้้ากัับความต้้องการ
บนเครื่่�องยนต์์ เพื่่�อให้้ทำำ�งานได้้อย่่างราบรื่่�นและมีีประสิิทธิิภาพ

สายพานลำำ�เลีียงความจุุสููงจะช่่วยให้้กำำ�จััดวััสดุุที่่�กััดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
พร้้อมระบบควบคุุมการเทที่่�โดดเด่่น ช่่องเปิิดแบบกว้้างและสายพานที่่�
ไร้้รอยต่่อจะระบายห้้องโรเตอร์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ปรัับความเร็็ว
สายพานให้้เหมาะกัับประเภทวััสดุุและอััตราการผลิิต ในขณะที่่�คุุณสมบััติิ
“การบููสต์์” ในตััวจะให้้การเร่่งชั่่�วคราวในความเร็็วสายพานเพื่่�อช่่วยให้้
ขนย้้ายวััสดุุได้้อย่่างรวดเร็็ว นอกจากนี้้� สายพานยัังสามารถถอยหลัังเพื่่�อให้้
ทำำ�ความสะอาดได้้เร็็วยิ่่�งขึ้้�น พร้้อมกัันนั้้�นฝาครอบไวนิิลแม่่เหล็็กยัังช่่วยให้้
สามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างรวดเร็็วเพื่่�อตรวจหาการสึึกหรอของโรลเลอร์์
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แรงฉุุดลากที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น

ความคล่่องตััวและการควบคุุมที่่�เหมาะสม
สายพานตีีนตะขาบที่่�ได้้
ระบบขัับเคลื่่�อน
แรงบัันดาลใจมาจากรุ่่�นก่่อน ขั้้�นสููง

คล่่องตััว
มากขึ้้�น

ระบบช่่วงล่่างแบบสายพานตีีนตะขาบที่่�ไว้้ใจได้้
บนเครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน Cat จะใช้้
ประโยชน์์จากการออกแบบที่่�ผ่่านการพิิสููจน์์จาก
รถโดเซอร์์ Cat D3 และ D4 รููปทรงสายพาน
ตีีนตะขาบที่่�ออกแบบมาเป็็นอย่่างดีีจะให้้
แรงฉุุดลากสููงและการกระจายน้ำำ�� หนัักที่่�ดียิ่่ี �งขึ้้�น
ขณะกััดรอยตััดลึึกหรืือผ่่านวััสดุุแข็็ง

โหมดบัังคัับเลี้้�ยวสี่่�โหมดพร้้อมการปรัับแนวและ
การติิดตามขั้้�นสููงจะให้้ความแม่่นยำำ�ในการบัังคัับ
เลี้้�ยว ซึ่่�งจะดีียิ่่�งขึ้้�นด้้วยพื้้�นที่่�สััมผััสพื้้�นขนาดใหญ่่
ของสายพานตีีนตะขาบแต่่ละแผ่่น

ระบบขัับเคลื่่�อนที่่�ทนทานพร้้อมระบบควบคุุมแรง
ฉุุดลากอััตโนมััติิจะขัับเคลื่่�อนสายพานตีีนตะขาบใน
รููปแบบการขัับเคลื่่�อนผสมผสาน เพื่่�อให้้มีีแรงฉุุด
ลากที่่�สม่ำำ��เสมอสำำ�หรัับการใช้้งานแทบทุุกประเภท
การรัับรู้้�น้ำำ��หนัักโหลดอััตโนมััติิในโรเตอร์์จะปรัับ
ความเร็็วในการกััดเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการค้้าง
และทำำ�ให้้งานเดิินหน้้า เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มผลผลิิตสููงสุุด
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ทนทานและไว้้ใจได้้

ระบบตััด

ระบบตััดที่่�แข็็งแกร่่งออกแบบมาให้้ทนต่่อการใช้้งานที่่�หนัักหน่่วงและผลิิตมาให้้มีีความทนทานด้้วยโครงสร้้างเหล็็กหนาและอััลลอยเสริิมความแข็็งแกร่่ง
เพื่่�อให้้ทนต่่อการขััดสีี

ความทนทานที่่�ผ่า่ นการออกแบบ
ระบบขัับโรเตอร์์มีีคลััตช์์แห้้งสำำ�หรัับงานหนััก ระบบปรัับความตึึงสายพาน
อััตโนมััติิสำำ�หรัับป้้องกัันการลื่่�นไถล และสายพานแรงดึึงสููง (ห้้าร่่อง) สองตััว
สำำ�หรัับขัับโรเตอร์์ ห้้องตััดเสริิมความแข็็งแกร่่งจะช่่วยเพิ่่�มความทนทานให้้กัับ
พื้้�นที่่�ที่่�มีีการขััดสีีสููง

การสึึกหรอและการบำำ�รุุงรัักษาที่่ล� ดลง
สกีีป้้องกัันการสึึกหรอแบบสลัักเหล็็กที่่�ชุุบแข็็งจะครอบคลุุมความยาวทั้้�งหมด
ของเพลทด้้านข้้าง และตีีนตะขาบป้้องกัันการสึึกหรอบนชุุดป้้องกัันแผ่่นจะช่่วย
ลดการสึึกหรอและการบำำ�รุุงรัักษา โรเตอร์์ System K ออกแบบมาให้้ทนต่่อ
การใช้้งานที่่�หนัักหน่่วง ส่่วนครีีบแบบกลัับด้้านได้้และอััลลอยความแข็็งแกร่่งสููง
จะช่่วยยืืดอายุุการใช้้งานองค์์ประกอบ

การควบคุุมที่่�แม่่นยำำ�
แผ่่นไถและเพลทด้้านข้้างที่่�ควบคุุมด้้วยไฮดรอลิิกจะช่่วยให้้คุุณสามารถปรัับได้้
ตามต้้องการ ขณะเดีียวกัันเพลทด้้านข้้างจะใช้้กระบอกสููบแบบรัับรู้้�ตำำ�แหน่่ง
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นสกีีเฉลี่่�ยสำำ�หรัับการควบคุุมเกรด แผ่่นไถจะใช้้แรงกดแบบ
ปรัับได้้เพื่่�อให้้วััสดุยัุ ังอยู่่�ภายในและลดการกวาดลง สััญญาณที่่�มองเห็็นได้้จาก
พื้้�นและสถานีีควบคุุมจะช่่วยให้้รู้้�ตำำ�แหน่่งของโรเตอร์์ในความลึึกหลายระดัับได้้
อย่่างง่่ายดาย
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เพิ่่�
ม
ความแม่่
น
ยำำ
�
ด้้วยเทคโนโลยีีแบบผสานรวม
เพิ่่�มความแม่่นยำำ�ด้้วยคุุณสมบััติิอััตโนมััติิ
ทำำ�การตััดได้้อย่่างแม่่นยำำ�และทำำ�ซ้ำำ��ได้้โดยไม่่ต้้องอาศััยการคาดเดาอีีกต่่อไป ด้้วยคุุณสมบััติิอััตโนมััติิภายใน Cat GRADE แบบผสานรวมที่่�มีีระบบ Grade and
Slope ผู้้�ควบคุุมระดัับพื้้�นและเครื่่�องจัักรสามารถเข้้าถึึงการตั้้�งค่่าระดัับความสููงและความลาดได้้อย่่างง่่ายดาย โดยควบคุุมเกรดและความลาดจากกล่่องควบคุุมที่่�
มีีอยู่่�ได้้อย่่างสมบููรณ์์ ต้้องสลัับเซ็็นเซอร์์หรืือไม่่ สลัับไปมาระหว่่างเซ็็นเซอร์์เกรดหรืือความลาดหลายตััวโดยที่่�ยัังคงความแม่่นยำำ�และความราบรื่่�นได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
สำำ�หรัับโครงการทุุกระดัับ

ความสามารถในการจ้้วงตััด
ปรัับความเร็็วที่่�โรเตอร์์ลงมาที่่�ตััวตััด เพื่่�อให้้สามารถควบคุุมเครื่่�องจัักร
ได้้อย่่างเหมาะสม บัันทึึกการตั้้�งค่่าของคุุณเพื่่�อลดเวลาตั้้�งค่่าสำำ�หรัับ
งานถััดไป

การข้้ามสิ่่�งกีีดขวาง
หลบหลีีกสิ่่�งกีีดขวางในเส้้นทางการตััดได้้อย่่างง่่ายดายด้้วยคุุณสมบััติิ
การข้้ามสิ่่�งกีีดขวาง

เปลี่่�ยนการตััดโดยอััตโนมััติิ
ตั้้�งค่่าและกำำ�หนดให้้เปลี่่�ยนเกรดและความลาดโดยอััตโนมััติิสำำ�หรัับ
ตััวตััดเริ่่�มต้้นหรืือสิ้้�นสุุดทรงเรีียวในระยะทางที่่�ระบุุไว้้ โดยไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องคำำ�นวณให้้ซัับซ้้อน สามารถบัันทึึกค่่าที่่�ป้้อนและเรีียกใช้้สำ�ำ หรัับ
โครงการในอนาคตได้้

3D ความสามารถในการกััดแบบ 3

D

สามารถปรัับปรุุงเครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน Cat ได้้ด้้วยการกััด
แบบ 3D เต็็มรููปแบบ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อมููลจำำ�เพาะของงาน
(ต้้องการฮาร์์ดแวร์์เพิ่่�มเติิม)

เครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน PM620 และ PM622
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สภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้อ� ต่่อการทำำ�งาน

ออกแบบมาเพื่่�อผู้้�ควบคุุม
ควบคุุมได้้ง่่าย
ขณะใช้้งานเครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน คุุณต้้องเข้้าถึึงอุุปกรณ์์
ควบคุุมที่่�จำ�ำ เป็็นอย่่างรวดเร็็วเพื่่�อทำำ�งานให้้สำำ�เร็็จลุุล่่วง ไม่่ว่่าจะอยู่่�ใน
สถานีีควบคุุมหรืือบนพื้้�น เราได้้ออกแบบอุุปกรณ์์ควบคุุมให้้ใช้้งานง่่าย
เพื่่�อให้้คุุณสร้้างผลผลิิตได้้ตลอดทั้้�งวััน

สภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�สะอาดขึ้้�น
เครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน Cat ออกแบบมาพร้้อมระบบบำำ�บััดฝุ่่�น
เสริิมและบาร์์ฉีีดพ่่นเพื่่�อกำำ�จััดฝุ่่�นออกจากพื้้�นที่่�ทำำ�งานให้้ได้้มากที่่�สุุด
ซึ่่�งจะช่่วยฟอกอากาศให้้กัับพนัักงานและสภาพแวดล้้อมโดยรอบ

หลัังคาไฟฟ้้า
สิ่่�งกีีดขวางเหนืือศีีรษะสร้้างความยุ่่�งยากให้้กัับพื้้�นที่่�งานกััดแทบทุุกที่่�
PM620 และ PM622 จึึงมาพร้้อมหลัังคาไฟฟ้้าเสริิมที่่�เก็็บและโยกย้้าย
ได้้อย่่างรวดเร็็วในระหว่่างการทำำ�งานเพีียงแค่่กดปุ่่�มเดีียว ส่่วนขยาย
ด้้านข้้างแบบผสานรวมสามารถใช้้งานด้้านซ้้ายหรืือขวาได้้ง่่าย ช่่วยเพิ่่�ม
การป้้องกัันจากสภาพแวดล้้อมตามธรรมชาติิ สามารถติิดตั้้�งแผงกระจก
หน้้าเสริิมเพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกสบายให้้ผู้้�ควบคุุมได้้
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ยกหรืือลดระดัับหลัังคา

ขณะเคลื่่�อนที่่โ� ดยไม่่ทำำ�ให้้
การผลิิตต้้องหยุุดชะงััก
นาทีี
10 วิิหรืือน้้
อยกว่่า

ปรัับแต่่งพื้้�นที่่�ของคุุณ
กล้้องระยะไกล
มองเห็็นขอบตััด สายพานลำำ�เลีียง และด้้านหลัังของ
เครื่่�องจัักรได้้ดีียิ่่�งขึ้้�นด้้วยกล้้องระยะไกลเสริิมที่่�ดููได้้
จากจอสััมผััสหลัักในสถานีีควบคุุม

คอนโซลของผู้้�ควบคุุมแต่่ละตััวสามารถปรัับความสููง
และอััปเกรดเป็็นที่่�นั่่�งระบบกัันสะเทืือนเพื่่�อเพิ่่�ม
ความสะดวกสบายได้้ด้้วย

ไฟส่่องสว่่างพื้้�นที่่�ทำำ�งาน
สถานีีควบคุุมที่่�ใช้้งานง่่ายและอุุปกรณ์์ควบคุุมระดัับพื้้�น
มีีไฟส่่องสว่่างสำำ�หรัับสภาพแวดล้้อมที่่�มีีแสงน้้อย และ
พื้้�นที่่�ทำำ�งานมีีแสงสว่่างอย่่างทั่่�วถึึงเพื่่�อช่่วยให้้คุุณ
ทำำ�งานได้้ทั้้�งกลางวัันและกลางคืืน

ราวจัับแบบดึึงกลัับ
ราวจัับแบบดึึงกลัับทางด้้านขวาของแพลตฟอร์์ม
ผู้้�ควบคุุมจะเก็็บและโยกย้้ายได้้ง่่ายเมื่่�อเข้้าใกล้้
สิ่่�งกีีดขวางที่่�ยื่่�นเข้้ามาในพื้้�นที่่�ทำ�ำ งาน

เครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน PM620 และ PM622
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โรเตอร์์ CAT SYSTEM K

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้ความสามารถในการตััด
โรเตอร์์ Cat System K สร้้างขึ้้�นสำำ�หรัับเครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน Cat โดยเฉพาะ เพื่่�อให้้ครอบคลุุมการใช้้งานด้้านการกััดหลากหลายรููปแบบ พร้้อม
การไหลของวััสดุทีุ่่ �ทรงประสิิทธิิภาพและรููปแบบการตััดที่่�ยอดเยี่่�ยม โรเตอร์์ System K มีีระยะห่่างของฟัันให้้เลืือกใช้้หลากหลายแบบเพื่่�อตอบโจทย์์ความ
ต้้องการด้้านการใช้้งานของคุุณ โดยออกแบบมาให้้บำำ�รุุงรัักษาได้้ง่่ายและยืืดอายุุการใช้้งานของโรเตอร์์

การออกแบบที่่ยึึ� ด
เครื่่�องมืือโฉมใหม่่

การถอดฟััน
ที่่�ง่่ายดาย

โรเตอร์์สำำ�หรัับการใช้้งาน
หลากหลายรููปแบบ

การออกแบบทรงเรีียวคู่่�จะยึึดที่่�ยึึดเครื่่�องมืือเข้้า
กัับโรเตอร์์โดยไม่่ต้้องใช้้หมุุดยึึด สลััก หรืือสกรููตััว
หนอน ซึ่่�งจะช่่วยย่่นระยะการเปลี่่�ยนทดแทนและ
ไม่่มีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้ตััวยึึดหรืือการขัันแน่่นอีีก
ต่่อไป

โรเตอร์์ System K ออกแบบมาให้้ถอดเปลี่่�ยน
ฟัันของเครื่่�องตััดได้้สะดวกและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น โดย
สามารถถอดฟัันได้้หลายวิิธีีด้้วยกััน ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่า
คุุณถนััดวิิธีีไหนมากที่่�สุุด

โรเตอร์์ System K มีีระยะห่่างของฟัันให้้เลืือกใช้้
หลากหลายแบบเพื่่�อให้้ตรงกัับข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับ
งาน โดยสร้้างขึ้้�นจากอััลลอยที่่�มีีความแข็็งแกร่่งสููง
และออกแบบมาให้้ทนต่่อการใช้้งานที่่�หนัักหน่่วง

การถอดฟััน
ที่่�ง่่ายดาย
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ครีีบคิิกเกอร์์แบบใช้้งาน
ได้้ทั้้�งสองด้้าน
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การออกแบบ
ทรงเรีียวคู่่�

ที่่�ยึึดเครื่่�องมืือที่่�มีี
คุุณสมบััติิหลากหลาย

ฟัันเพชรของ CAT

ลดต้้นทุุนโครงการ 
สำำ�หรัับการใช้้งานกัับหิินน้ำำ�มั
� ันดิิบโดยไม่่มีสิ่่ี �งกีีดขวาง เช่่น ทางหลวง
หรืือมอเตอร์์เวย์์ ให้้พิิจารณาฟัันเพชรของ Cat ที่่�ออกแบบมาเฉพาะ
สำำ�หรัับโรเตอร์์ System K ฟัันเพชรจะคงความคมได้้ยาวนานกว่่า
ฟัันคาร์์ไบด์์ทั่่�วไปถึึง 80 เท่่า ทำำ�ให้้เครื่่�องจัักรของคุุณอยู่่�กัับการกััด
มากกว่่าการเปลี่่�ยนฟััน

ฟััน เพชร

คงความคมได้้ยาวนานกว่่า
ฟัันคาร์์ไบด์์
ทั่่�วไป 35 ก.

ฟัันยางมะตอย
เพชร

ฟัันเพชร
อายุุการใช้้งานยาวนาน

ยาวนานกว่่าถึึง

ยาวนานกว่่าถึึง

เท่่า

เท่่า

ทำำ�ไมต้้องเลืือกใช้้ฟัันเพชร

ฟัันจะคงความคมตลอดอายุุการใช้้งานของฟัันเพื่่�อให้้:
+
+
+
+

ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
รูปแบบการตัดที่สม�่ำเสมอ
ลดแรงงานที่ใช้ในการซ่อมบ�ำรุงฟัน
ประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 15%

40

80

ประหยััดต้้นทุุน
น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

สููงสุุด 15%
อายุุการใช้้งานเฉลี่่�ยและจำำ�นวนตัันที่่�แน่่นอนได้้รัับผลกระทบจาก
วััสดุุส่่วนผสมในท้้องถิ่่�นและเทคนิิคการใช้้งาน ฟัันยางมะตอยเพชร
ใช้้งานได้้นานกว่่าถึึง 40 เท่่า และฟัันเพชรอายุุการใช้้งานยาวนาน
ใช้้งานได้้นานกว่่าถึึง 80 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับฟัันคาร์์ไบด์์ทั่่�วไป 35 ก.

เครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน PM620 และ PM622
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การซ่่อมบำำ�รุุง
ที่่�ออกแบบมาอย่่างเหมาะสม

การซ่่อมบำำ�รุุงและการบำำ�รุุงรัักษาตามปกติิคืือสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะช่่วยให้้เครื่่�องจัักรของคุุณทำำ�งานได้้ในระดัับที่่�เหมาะสมอยู่่�เสมอ PM620 และ PM622 ออกแบบ
มาพร้้อมระยะการบำำ�รุุงรัักษาที่่�ยาวนาน ช่่องซ่่อมบำำ�รุุงขนาดใหญ่่ และฝาครอบไฟฟ้้าเพื่่�อให้้สามารถเดิินเข้้าถึึงระบบและองค์์ประกอบสำำ�คััญได้้ องค์์ประกอบ
สายพานตีีนตะขาบจะไม่่มีีค่่าบำำ�รุุงรัักษา พร้้อมแผ่่นรองตีีนตะขาบที่่�ถอดเปลี่่�ยนได้้ง่่าย เมื่่�อถึึงเวลาเปลี่่�ยนองค์์ประกอบที่่�มีีการสึึกหรอสููง ตััวแทนจำำ�หน่่าย Cat
ของคุุณจะพร้้อมให้้ความช่่วยเหลืือด้้านการซ่่อมบำำ�รุุง ชุุดซ่่อมแซม และความพร้้อมในการให้้บริิการชิ้้�นส่่วนที่่�สะดวกสบาย

ประหยััดเวลา

คุุณสมบััติิที่่�จะช่่วยให้้ซ่่อมบำำ�รุุงได้้อย่่างรวดเร็็วและง่่ายดาย

อุุปกรณ์์ควบคุุมระดัับพื้้�นและอุุปกรณ์์
หมุุนโรเตอร์์ที่่�สั่่�งงานด้้วยไฮดรอลิิกเสริิม
จะช่่วยให้้ถอดเปลี่่�ยนฟัันได้้ง่่ายยิ่่�งกว่่าเดิิม

12

ตััวเลืือกการชำำ�ระล้้างด้้วยแรงดัันสููงหรืือ
ต่ำำ��จะเชื่่�อมต่่อกัับถัังน้ำำ��ในตััวเพื่่�อให้้ทำำ�
ความสะอาดได้้ง่่าย
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ในระหว่่างการบำำ�รุุงรัักษาและการซ่่อม
บำำ�รุุง ระบบขัับเสริิมจะช่่วยให้้ใช้้งาน
ฟัังก์์ชัันเครื่่�องจัักรที่่�เลืือกได้้เลยโดย
ไม่่ต้้องสตาร์์ทเครื่่�อง

เทคโนโลยีี CAT LINK

จััดการอุุปกรณ์์ของคุุณโดยไม่่ต้้องอาศััยการคาดเดาอีีกต่่อไป
เทเลแมติิกส์์ CAT LINK จะช่่วยขจััดความยุ่่�งยากซัับซ้้อนในการจััดการอุุปกรณ์์และพื้้�นที่่�งานของคุุณ โดยเก็็บรวบรวมข้้อมููลที่่�ได้้จากเครื่่�องจัักร
วััสดุุ และบุุคลากรของคุุณ แล้้วจััดส่่งให้้คุุณในรููปแบบที่่�ปรัับแต่่งได้้
CAT PRODUCT LINK™
Product Link™

จะเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากทรััพย์์สิินทุุกประเภทและทุุกแบรนด์์ของคุุณ
โดยอััตโนมััติิ ข้้อมููล เช่่น ตำำ�แหน่่ง จำำ�นวนชั่่�วโมง การใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ผลผลิิต เวลาเดิินเบา
การแจ้้งเตืือนการบำำ�รุุงรัักษา รหััสการวิินิิจฉััย และสภาพเครื่่�องจัักรสามารถดููออนไลน์์
ได้้จากแอปพลิิเคชัันบนเว็็บและบนมืือถืือ
VISIONLINK®

เข้้าถึึงข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาด้้วย VisionLink® และใช้้ประกอบการตััดสิินใจ
เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิต ลดต้้นทุุน ลดความยุ่่�งยากในการบำำ�รุุงรัักษา และปรัับปรุุงความปลอดภััย
และการรัักษาความปลอดภััยในพื้้�นที่่�งานของคุุณ ตััวแทนจำำ�หน่่าย Cat สามารถช่่วยคุุณ
กำำ�หนดค่่ารายการที่่�คุุณต้้องการเพื่่�อเชื่่�อมต่่อกลุ่่�มเครื่่�องจัักรและจััดการธุุรกิิจของคุุณ
โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิมในส่่วนที่่�คุุณไม่่ต้้องการ ด้้วยตััวเลืือกระดัับการสมััครรัับข้้อมููลต่่างๆ
สามารถสมััครเพื่่�อรัับการรายงานผ่่านเครืือข่่ายมืือถืือหรืือผ่่านดาวเทีียม

การซ่่อมบำำ�รุุงระยะไกล
การแก้้ไขปััญหาระยะไกลจะช่่วยให้้ตััวแทนจำำ�หน่่าย Cat สามารถทดสอบการวิินิิจฉััย
บนเครื่่�องจัักรที่่�เชื่่�อมต่่อระยะไกลของคุุณ พร้้อมกัับระบุุปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นขณะที่่�เครื่่�องจัักร
กำำ�ลัังทำำ�งาน การแก้้ไขปััญหาระยะไกลยัังช่่วยให้้มั่่�นใจได้้ว่่าช่่างเทคนิิคจะมาพร้้อมชิ้้�นส่่วน
และเครื่่�องมืือที่่�ถููกต้้องตั้้�งแต่่ครั้้�งแรก โดยไม่่ต้้องเสีียเวลาเดิินทางหลายรอบ ช่่วยประหยััดเวลา
และทรััพย์์สิินของคุุณ
แฟลชระยะไกลจะอััปเดตซอฟต์์แวร์์ออนบอร์์ดโดยไม่่ต้้องอาศััยช่่างเทคนิิค จึึงลดเวลาที่่�ใช้้
ในการอััปเดตได้้มากถึึง 50% ลดเวลาหยุุดทำำ�งานโดยสามารถอััปเดตได้้ในยามที่่�สะดวก
เพื่่�อให้้ทรััพย์์สิินของคุุณทำำ�งานได้้เต็็มประสิิทธิิภาพ
แอป Cat จะช่่วยให้้คุุณสามารถจััดการทรััพย์์สิินของคุุณจากสมาร์์ทโฟนได้้โดยตรง
ติิดตามข้้อมููล เช่่น ตำำ�แหน่่งกลุ่่�มเครื่่�องจัักรหรืือจำำ�นวนชั่่�วโมง รัับการแจ้้งเตืือนสำำ�คััญสำำ�หรัับ
การบำำ�รุุงรัักษาที่่�จำำ�เป็็น และขอรัับการซ่่อมบำำ�รุุงจากตััวแทนจำำ�หน่่าย Cat ในพื้้�นที่่�ของคุุณ

Caterpillar จะเปิิดตััวผลิิตัภัณฑ์์ บริิการิ แลิะเทคโนโลิยีีในแตั่ลิะภัูมิภัาคในช่่วงเวลิาทีแตักตั่างกัน  โปิริดตัริวจสอบกับตััวแทนจำ�าหน่ายี  Cat  ในพื้้นทีของคุณ  เพื้้อดูความิพื้ริ้อมิในการิให้บริิการิแลิะข้อมิูลิจำ�าเพื้าะของเทคโนโลิยีี

เครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน PM620 และ PM622
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ข้้อมููลจำำ�เพาะทางเทคนิิค
ความจุุในการเติิมเพื่่�อซ่่อมบำำ�รุุง

เครื่่�องยนต์์

Cat C18
รุ่่�นเครื่่�องยนต์์
470 kW 630 hp
กำำ�ลัังรวม - SAE J1995
462.5 kW 620.2 hp
กำำ�ลัังรวม - ISO 14396
การปล่่อยไอเสีีย
– U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 4 Final
–	มาตรฐานการปล่่อยไอเสีีย Brazil MAR-1 และ China Nonroad Stage III ซึ่่�ง
เทีียบเท่่า U.S. EPA Tier 3 และ EU Stage IIIA
ความเร็็วการใช้้งาน
100 ม./นาทีี 328 ฟุุต/นาทีี
ความเร็็วการเคลื่่�อนที่่�สููงสุุด
5.9 กม./ชม. 3.7 ไมล์์ต่่อชั่่�วโมง

ระบบตััด

ความกว้้างในการกััด PM620
จำำ�นวนฟััน PM620 (ระยะห่่าง 15 มม.)
ความกว้้างในการกััด PM622
จำำ�นวนฟััน PM622 (ระยะห่่าง 15 มม.)
ความลึึกในการตััดสููงสุุด
ความเร็็วโรเตอร์์
รััศมีีการตััดด้้านซ้้ายต่ำำ��สุุด
รััศมีีการตััดด้้านขวาต่ำำ��สุุด PM620
รััศมีีการตััดด้้านขวาต่ำำ�สุ
� ุด PM622
น้ำำ��หนัักการใช้้งาน PM620
น้ำำ�� หนัักในการขนส่่ง PM620
น้ำำ�� หนัักการใช้้งาน PM622
น้ำำ�� หนัักในการขนส่่ง PM622

น้ำำ��หนัักเครื่่�องจัักร

2,010 มม. 79.1 นิ้้�ว
178
2,235 มม. 88.0 นิ้้�ว
185
330 มม. 13.0 นิ้้�ว
100 / 109 / 118 รอบต่่อนาทีี
2.00 ม. 6.56 ฟุุต
2.00 m 6.56 ft
1.80 ม. 5.91 ฟุุต

ถัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
ถัังของเหลวไอเสีียดีีเซล (DEF)
ระบบระบายความร้้อน
น้ำำ��มัันเครื่่�อง
น้ำำ��มัันไฮดรอลิิก
ถัังน้ำำ��

47 ล. 12.4 แกลลอน
85 ล. 22.5 แกลลอน
65 ล. 17.2 แกลลอน
113 ล. 29.9 แกลลอน
3,400 ล. 898.2 แกลลอน

ขนาด

ความยาวโดยรวม (ยกสายพานลำำ�เลีียงขึ้้�น)
B ความกว้้างสููงสุุดของเครื่่�องจัักร PM620
ความกว้้างสููงสุุดของเครื่่�องจัักร PM622
B1 ความกว้้างต่ำำ�สุ
� ุดของเครื่่�องจัักร PM620
ความกว้้างต่ำำ�สุ
� ุดของเครื่่�องจัักร PM622
C ความสููงสููงสุุด (ยกสายพานลำำ�เลีียงขึ้้�น)
D ความสููงถึึงหลัังคาเสริิม
E ความสููง (ลดหลัังคาลง/ไม่่มีีหลัังคา)
F	ระยะห่่างสููงสุุดของรถบรรทุุก
G ความยาวของสายพานลำำ�เลีียง
H	สวิิงสายพานลำำ�เลีียง
A

ขนาดในการขนส่่ง

33,330 กก. 73,480 ปอนด์์
29,430 กก. 64,882 ปอนด์์
33,900 กก. 74,737 ปอนด์์
30,000 กก. 66,139 ปอนด์์

น้ำำ��หนัักที่่�แสดงเป็็นค่่าโดยประมาณและรวม:
•	น้ำำ�� หนัักการใช้้งานรวมน้ำำ�� ยาระบายความร้้อน, สารหล่่อลื่่�น, น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงเต็็มถััง, น้ำำ��เต็็มถััง และ
ผู้้�ควบคุุมน้ำำ��หนััก 75 กก. (165 ปอนด์์)
•	น้ำำ�� หนัักในการขนส่่งรวมน้ำำ�� ยาระบายความร้้อน, สารหล่่อลื่่�น, ถัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�มีีน้ำ�มั
ำ� ันเชื้้�อเพลิิง 50%
และถัังน้ำำ��ว่่างเปล่่า

ความยาวในการขนส่่ง
B1 ความกว้้างในการขนส่่ง PM620
B1 ความกว้้างในการขนส่่ง PM622
E ความสููงในการขนส่่ง (ลดหลัังคาลง)
J ความยาว (สายพานตีีนตะขาบถึึงสายพานตีีนตะขาบ)
K ความยาวของเครื่่�องจัักร
(สายพานตีีนตะขาบด้้านหน้้าถึึงด้้านหลััง)
ล. ความยาวของเครื่่�องจัักรพื้้�นฐาน
I

3.11 ม. 10.20 ฟุุต
3.11 ม. 10.20 ฟุุต
2.48 ม. 8.14 ฟุุต
2.71 ม. 8.89 ฟุุต
5.23 ม. 17.16 ฟุุต
4.05 ม. 13.29 ฟุุต
3.00 ม. 9.84 ฟุุต
4.86 ม. 15.94 ฟุุต
8.38 ม. 27.49 ฟุุต

±60˚ จากศููนย์์กลาง
12.43 ม. 40.78 ฟุุต
2.48 m 8.14 ฟุุต
2.71 m 8.89 ฟุุต
3.00 m 9.84 ฟุุต
6.69 ม. 21.95 ฟุุต
7.32 ม. 24.02 ฟุุต
8.33 ม. 27.33 ฟุุต

I

ล.

G
B B1

D

H
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A

H
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1,108 ล. 292.7 แกลลอน

F C

E
J
K

อุุปกรณ์์มาตรฐานและอุุปกรณ์์เสริิม

อุุปกรณ์์มาตรฐานและอุุปกรณ์์เสริิมอาจแตกต่่างกัันไป โปรดปรึึกษาตััวแทนจำำ�หน่่าย Cat ของคุุณเพื่่�อขอรายละเอีียด
ภาวะแวดล้้อมของผู้้�ควบคุุม

มาตรฐาน

แผงปุ่่�มควบคุุมระดัับพื้้�น



จอสััมผััส LCD ความละเอีียดสููงแบบเดี่่�ยว



ช่่องต่่อไฟฟ้้า 12 โวลต์์



เสริิม

จอสััมผััส LCD ความละเอีียดสููงแบบคู่่�



หลัังคาแบบพัับเก็็บด้้วยไฮดรอลิิก
ที่่�นั่่�งระบบกัันสะเทืือนด้้วยลม
กระจกหน้้า



เทคโนโลยีี CAT CONNECT




STANDARD

ความสามารถในการแก้้ไขปััญหาระยะไกล



Cat Product Link



Cat GRADE



สกีีภายใน
เซ็็นเซอร์์คลื่่�นเสีียง (ค่่าเฉลี่่�ยหรืือเส้้นเชืือก)
จอแสดงผลและอุุปกรณ์์ควบคุุมเกรดระดัับพื้้�น

สายพานลำำ�เลีียง

ตััวปรัับความตึึงจาระบีี
คุุณสมบััติิการบููสต์์การกำำ�จััดวััสดุุ
ระบบลดฝุ่่�นละออง
กล้้องระยะไกล (สายพานลำำ�เลีียงโหลด)

ระบบโรเตอร์์

การจ้้วงตััดอััตโนมััติิ
คุุณสมบััติิการเปลี่่�ยนอััตโนมััติิ
การข้้ามสิ่่�งกีีดขวาง
ความในการตััดสามระดัับ
โรเตอร์์ System H - มาตรฐาน (15 มม.)
โรเตอร์์ System H - หยาบ (25 มม.)
โรเตอร์์ System H - หยาบ (18 มม.)
โรเตอร์์ System H - ละเอีียด (8 มม.)
โรเตอร์์ System H - ขนาดเล็็ก (6 มม.)
โรเตอร์์ System H - ขนาดเล็็ก (6 x 2 มม.)
ฟัันเพชร
ถาดปุ้้�งกี๋๋�ฟััน
เครื่่�องมืือถอดฟัันแบบนิิวเมติิก
ตััวสกััดที่่�ยึึดเครื่่�องมืือ
อุุปกรณ์์หมุุนโรเตอร์์

OPTIONAL




OPTIONAL






STANDARD

OPTIONAL





ระบบไฮดรอลิิก

STANDARD

ระบบขัับเคลื่่�อนไฮดรอลิิกปั๊๊�มคู่่�
ระบบควบคุุมแรงฉุุดลาก
ปั๊๊�มถ่่ายโอนถัังน้ำำ��
ปั๊๊�มส่่งน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

พอร์์ตเก็็บตััวอย่่างสำำ�หรัับการเก็็บตััวอย่่างน้ำำ�มั
� ันตาม
กำำ�หนดการ (S·O·S)
ฝาครอบไฟฟ้้า
ก้้านวััดน้ำำ��มัันเครื่่�องระดัับแพลตฟอร์์ม
ระบบฉีีดพ่่นน้ำำ��ห้้องโรเตอร์์
คอมเพรสเซอร์์อากาศ
ระบบขัับเสริิม
ถัังน้ำำ��ในตััว 3,400 ล. (898 แกลลอน)
วาล์์วเติิมน้ำำ��ด้้านข้้าง
ระบบชำำ�ระล้้างแรงดัันสููง
ระบบชำำ�ระล้้างแรงดัันต่ำำ��
บาร์์ฉีีดพ่่นเพิ่่�มเติิม
แฟลชระยะไกล

ความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััย












STANDARD


การซ่่อมบำำ�รุุงและการบำำ�รุุงรัักษา



STANDARD

ระบบกำำ�ลัังเกีียร์์

อุุปกรณ์์ควบคุุมรอบเดิินเบาของเครื่่�องยนต์์อััตโนมััติิ
ระบบระบายความร้้อนความจุุสููง
ปั๊๊�มขัับเคลื่่�อนคู่่�
อุุปกรณ์์ควบคุุมโหลดอััตโนมััติิ
ใบรัับรอง CE

ราวจัับแพลตฟอร์์ม
สััญญาณ/แตรเตืือน
ไฟทำำ�งานแบบฮาโลเจน
ไฟทำำ�งานแบบ LED
(แบบคงที่่�, ติิดตั้้�งบนเสา, ยึึดด้้วยแม่่เหล็็ก)
ไฟเตืือน
(แบบคงที่่�หรืือยึึดด้้วยแม่่เหล็็ก)
ไฟสััญญาณรถบรรทุุก
กล้้องระยะไกล
(ด้้านหลััง, ด้้านหน้้า, ยึึดด้้วยแม่่เหล็็ก)

OPTIONAL






OPTIONAL






STANDARD

OPTIONAL














STANDARD

OPTIONAL












เครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน PM620 และ PM622

15

ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ Cat, บริิการของตััวแทนจำำ�หน่่าย และโซลููชัันสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมได้้ที่่�เว็็บ www.cat.com
© 2020 Caterpillar สงวนลิิขสิิทธิ์์�
VisionLink

เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าของ Trimble Navigation Limited ซึ่่�งจดทะเบีียนในสหรััฐอเมริิกาและประเทศอื่่�นๆ

เอกสารและข้้อมููลจำำ�เพาะอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงโดยไม่่ได้้แจ้้งให้้ทราบ เครื่่�องจัักรที่่�แสดงในภาพถ่่ายอาจมีีอุุปกรณ์์เสริิมเพิ่่�มเติิม
โปรดติิดต่่อตััวแทนจำำ�หน่่าย Cat ของคุุณเพื่่�อขอรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับอุุปกรณ์์เสริิม
© 2020 Caterpillar สงวนลิิขสิิทธิ์์� CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK ตลอดจนโลโก้้, “Caterpillar Corporate
Yellow”, ส่่วนประกอบ “Power Edge” และ Cat “Modern Hex” รวมทั้้�งอััตลัักษณ์์ขององค์์กรและผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ที่่�ใช้้ในที่่�นี้้�
เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าของ Caterpillar และไม่่อนุุญาตให้้นำำ�ไปใช้้โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
www.cat.com www.caterpillar.com

QUHQ2684 (5/20)
ค�ำแปล (6/20)
หมายเลขการผลิต: 02A
Global

