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เครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน
เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน Cat ® PM822 มาพร้อมขุมพลังสูงสุดและความสามารถในการตัดขั้นสูงด้วย Cat GRADE ที่มีเทคโนโลยี Grade
and Slope ที่จะเพิ่มความแม่นย�ำในการตัด การท�ำงานที่ลื่นไหลและมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยความเร็วโรเตอร์หลายระดับจะช่วยลดการใช้
น�้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะเดียวกัน ระยะการซ่อมบ�ำรุงที่ยาวนานและการเข้าถึงองค์ประกอบส�ำคัญได้อย่างสะดวกจะช่วยให้การซ่อมบ�ำรุงเป็น
เรื่องง่าย มีตัวเลือกมากมายที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของเครื่องจักรในเครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน ที่สร้างมาเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด
คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้เลือกในบางภูมิภาค ปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่าย Cat ส�ำหรับการก�ำหนดค่าเฉพาะที่มีให้เลือกในภูมิภาค สร้างขึ้น
ในสหรััฐอเมริิกาสำำ�หรัับตลาดอเมริิกาเหนืือ

เปี่่�ยมประสิิทธิิภาพพร้้อมขุุมพลัังที่่�มากขึ้้�น

การกำำ�จััดวััสดุุที่่�ทรงประสิิทธิิภาพ

• เครื่องยนต์เทอร์โบคู่ Cat ® C18 ที่ทรงพลังได้มาตรฐานการปล่อยไอเสีย
ระดับภูมิภาค
• การท�ำงานที่ลื่นไหลและมีประสิทธิภาพพร้อมฟังก์ชันการควบคุม
รอบเดิินเบาอััตโนมััติิและความเร็็วโรเตอร์์หลายระดัับจะช่่วยปรัับเอาต์์พุุต
ตามความต้้องการบนเครื่่�องยนต์์
• ระบบระบายความร้อนความจุสูงจะช่วยให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิที่เหมาะสม
ส�ำหรับประสิทธิภาพความประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดและลดการปล่อย
ไอเสีีย
• การรับรู้น�้ำหนักโหลดอัตโนมัติในโรเตอร์จะปรับความเร็วในการกัด
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการค้้างและเพิ่่�มผลผลิิตสููงสุุด

• สายพานล�ำเลียงความจุสูงจะช่วยให้ก�ำจัดวัสดุที่กัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมระบบควบคุมการเทที่โดดเด่น
• ช่องเปิดแบบกว้างและสายพานที่ไร้รอยต่อจะระบายห้องโรเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• ปรับความเร็วสายพานให้เหมาะกับประเภทวัสดุและอัตราการผลิต ในขณะที่
คุณสมบัติ “การบูสต์” ในตัวจะให้การเร่งชั่วคราวในความเร็วสายพาน
เพื่่�อช่่วยให้้ดัันวััสดุุได้้เร็็วและไกลยิ่่�งขึ้้�น
• สายพานสามารถถอยหลังเพื่อให้ท�ำความสะอาดได้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้น
ฝาครอบไวนิิลแม่่เหล็็กยัังช่่วยให้้สามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างรวดเร็็วเพื่่�อตรวจหา
การสึึกหรอของโรลเลอร์์

ความคล่่องตััวและการควบคุุมที่่�เหมาะสม

สภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการทำำ�งาน

• ช่วงล่างแบบสายพานตีนตะขาบที่ไว้ใจได้จะใช้ประโยชน์จากการออกแบบที่
ผ่านการพิสูจน์จากรถโดเซอร์ Cat และระบบปรับความตึงอัตโนมัติเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องและอายุการใช้งานสายพานตีนตะขาบที่ยาวนานขึ้น
• ระบบขับเคลื่อนที่ทนทานจะมีปั๊มขับเคลื่อนอิสระสองตัวส�ำหรับขับเคลื่อน
สายพานตีนตะขาบสองตัวในรูปแบบการขับเคลื่อนผสมผสานที่ใช้
แรงฉุุดลากสููง
• ระบบควบคุมแรงฉุดลากอัตโนมัติจะช่วยรักษาความเร็วให้อยู่ในระดับที่คงที่
ภายใต้การใช้งานที่ท้าทายที่สุด
• โหมดบังคับเลี้ยวสี่โหมดพร้อมการปรับแนวและการติดตามขั้นสูงจะท�ำให้ได้
รูปแบบบังคับเลี้ยวที่แม่นย�ำและลดการสึกหรอของแผ่นรองตีนตะขาบ
• ความสามารถในการสลับไปมาระหว่างความเร็วโรเตอร์หลายระดับผ่าน
ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในระหว่่างการทำำ�งาน

• ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายด้วยคอนโซลการใช้งานที่ปรับระดับความสูงได้
และอุปกรณ์ควบคุมตามหลักการยศาสตร์ที่ใช้ง่าย
• ราวจับแบบดึงกลับจะเก็บและโยกย้ายได้ง่ายเมื่อเข้าใกล้สิ่งกีดขวาง
• ท�ำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยแผงปุ่มเรืองแสงและส่องสว่างให้พื้นที่
ท�ำงานรอบเครื่องจักร ด้วยตัวเลือกไฟ LED โดยรอบและที่กระจายแสงเป็น
วงกว้าง
• อัปเกรดสถานีควบคุมด้วยที่นั่งระบบกันสะเทือนเสริมที่ปรับต�ำแหน่งใหม่
เพื่อความสะดวกสบายและการมองเห็นที่ดีขึ้น
• กล้องระยะไกลเสริมจะช่วยให้มองเห็นขอบตัดและสายพานล�ำเลียงได้ดียิ่งขึ้น
• ตัวเลือกหลังคาระบบไฟฟ้าเสาเดียวแบบพับไปข้างหน้าพร้อมไฟ LED
เหนืือศีีรษะและส่่วนขยายด้้านข้้างแบบผสานรวมจะเก็็บและโยกย้้ายได้้อย่่าง
รวดเร็็วในระหว่่างการทำำ�งานเพื่่�อหลบหลีีกสิ่่�งกีีดขวางเหนืือศีีรษะเพีียงแค่่กด
ปุ่่�มเดีียว และสามารถเพิ่่�มกระจกหน้้าเสริิมเพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกสบายได้้
• ขจัดฝุ่นออกจากพื้นที่ท�ำงานได้มากที่สุดด้วยระบบลดฝุ่นละอองเสริม
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ระบบตััดที่่�ทนทานและพึ่่�งพาได้้

การซ่่อมบำำ�รุุงง่่ายขึ้้�น

• ระบบขับโรเตอร์มีคลัตช์แห้งส�ำหรับงานหนัก ระบบปรับความตึงสายพาน
อัตโนมัติส�ำหรับป้องกันการลื่นไถล และสายพานแรงดึงสูง (ห้าริบ) สองตัว
ส�ำหรับขับโรเตอร์
• ห้องตัดเสริมความแข็งแกร่งจะให้ความทนทานมากยิ่งขึ้น
• การเข้าถึงที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นจะช่วยให้เปลี่ยนโรเตอร์ได้อย่างง่ายดาย
• สกีเพลทด้านข้างที่ชุบแข็งทั้งตัว ตีนตะขาบสกีภายใน และตีนตะขาบป้องกัน
แผ่นจะช่วยลดการสึกหรอและการบ�ำรุงรักษา

• ท�ำการบ�ำรุงรักษาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยช่องซ่อมบ�ำรุงขนาดใหญ่และ
ฝาครอบไฟฟ้้า เพื่่�อให้้สามารถเดิินเข้้าถึึงองค์์ประกอบสำำ�คััญได้้
• องค์ประกอบสายพานตีนตะขาบแบบไม่ต้องบ�ำรุงรักษาและแผ่นรอง
ตีีนตะขาบที่่�ถอดเปลี่่�ยนได้้ง่่ายจะช่่วยลดต้้นทุุนในการซ่่อมบำำ�รุุง
• อุปกรณ์ควบคุมระดับพื้นมาตรฐานและอุปกรณ์หมุนโรเตอร์ที่สั่งงานด้วย
ไฟฟ้าเสริมพร้อมแป้นสวิตช์จะช่วยให้ถอดเปลี่ยนฟันได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม
• ตัวเลือกการช�ำระล้างด้วยแรงดันสูงหรือต�่ำจะเชื่อมต่อกับถังน�้ำในตัวเพื่อให้
ท�ำความสะอาดได้ง่าย
• ใช้งานฟังก์ชันเครื่องจักรที่เลือกในระหว่างการบ�ำรุงรักษาและการซ่อมบ�ำรุง
ผ่านระบบขับเสริม
• สายไฟของระบบไฟฟ้าจะใช้รหัสสีและตัวเลขเพื่อให้ระบุได้ง่าย และพันไว้ด้วย
สายถักไนลอนกันการขัดสีส�ำหรับป้องกันเพื่อให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น
• ระยะการซ่อมบ�ำรุงน�้ำมันไฮดรอลิกที่ยาวนานขึ้น: 3,000 ชั่วโมงโดยไม่มี
การเก็บตัวอย่างน�้ำมัน, 6,000 ชั่วโมงโดยมีการเก็บตัวอย่างน�้ำมัน
• ติดตามการบ�ำรุงรักษาตามก�ำหนดการผ่านบริการเทเลแมติกส์
Cat Product Link™
• โมดูลควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control Module - ECM )
จะตรวจสอบระบบเครื่องจักรเพื่อแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบถึงปัญหาด้าน
ประสิทธิภาพ และสามารถจับคู่กับตัวเลือก Product Link เพื่อเปิดใช้งาน
บริการระยะไกลเพิ่มเติมกับตัวแทนจ�ำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ
• กรองเครื่องยนต์แบบตลับหลายชิ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะลดปริมาณ
ขยะและประหยัดต้นทุนการเปลี่ยนทดแทน
• ความพร้อมในการให้บริการชิ้นส่วนที่แสนสะดวก ต�ำแหน่งของตัวแทน
จ�ำหน่าย และชุดซ่อมบ�ำรุงจะช่วยให้การสั่งซื้อองค์ประกอบที่มีการสึกหรอสูง
เป็นเรื่องง่าย

เพิ่มความแม่นย�ำด้วยเทคโนโลยี Cat ในตัว
• ท�ำการตัดอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำและท�ำซ�้ำได้ด้วย Cat GRADE
ในตัวที่มีระบบ Grade and Slope
• ปรับต�ำแหน่งกล่องควบคุมได้โดยไม่ต้องก�ำหนดค่าใหม่ และสีพื้นหลัง
จะเปลี่่�ยนเป็็นโหมดกลางคืืนเมื่่�อเปิิดใช้้งานไฟทำำ�งาน
• ควบคุมเกรดและความลาดจากกล่องควบคุมได้อย่างสมบูรณ์
• สลับไปมาระหว่างเซ็นเซอร์เกรดหลายตัวโดยที่ยังคงความแม่นย�ำได้อย่าง
ต่่อเนื่่�องในระหว่่างการกััด
• ปรับความเร็วที่โรเตอร์ลงมาที่ตัวตัด เพื่อให้สามารถควบคุมเครื่องจักร
ได้้อย่่างเหมาะสม
• ตั้งค่าและก�ำหนดให้เปลี่ยนเข้า/เปลี่ยนออกจากตัวตัดโดยอัตโนมัติ
แล้้วบัันทึึกการตั้้�งค่่าไว้้ใช้้งานในอนาคต
• ก�ำจัดสิ่งกีดขวางในเส้นทางการตัดได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติการข้าม
สิ่่�งกีีดขวาง
• ปรับปรุงส�ำหรับการกัดแบบ 3D เต็มรูปแบบ (ต้องการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม)

โรเตอร์ High Production System K จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้ความสามารถในการตัด
• โรเตอร์ Cat System K โดดเด่นด้วยการไหลของวัสดุที่ทรงประสิทธิภาพ
พร้อมด้วยรูปแบบการตัดที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับการใช้งานต่างๆ
• การออกแบบทรงเรียวคู่จะยึดที่ยึดเครื่องมือให้เข้าที่โดยไม่ต้องใช้หมุดยึด
สลััก หรืือสกรููตััวหนอน ซึ่่�งจะช่่วยย่่นระยะการเปลี่่�ยนทดแทนและไม่่มีี
ความจำำ�เป็็นต้้องใช้้ตััวยึึดหรืือการขัันแน่่นอีีกต่่อไป
• ครีบแบบกลับด้านได้และอัลลอยความแข็งแกร่งสูงจะช่วยลดการสึกหรอและ
การขัดสี เพื่อยืดอายุการใช้งานโรเตอร์
• ฟันเพชรเสริมสามารถยืดระยะการเปลี่ยนทดแทนได้นานกว่าฟันคาร์ไบด์
ทั่วไปสูงสุด 80 เท่า
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คุุณสมบััติิที่่�ให้้ความสะดวกสบาย
เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน Cat มีคุณสมบัติและตัวเลือกมากมาย
ซึ่่�งออกแบบมาเพื่่�อช่่วยให้้ทำำ�งานประจำำ�วัันและงานบำำ�รุุงรัักษาได้้ง่่ายขึ้้�น
• หยุดและเริ่มการท�ำงานของเครื่องจักรใหม่ได้เพียงแค่กดปุ่มในระหว่าง
การแลกเปลี่่�ยนรถบรรทุุก
• สีแม่เหล็กเสริมสามารถท�ำหน้าที่เป็นตัวยึดได้
• ตะขอส�ำหรับจัดเก็บท่อน�้ำ
• การเชื่อมต่อการเติมน�้ำที่ปรับมุม
• ที่ยึดพลั่วที่เข้าถึงได้ง่าย
• สัญญาณความลึกของโรเตอร์มุมมองด้านบนและด้านข้าง
• การเชื่อมต่ออากาศอัดในคอนโซลของผู้ควบคุมตรงกลาง

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน Cat

®
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อุุปกรณ์์มาตรฐานและอุุปกรณ์์เสริิม

อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไป โปรดปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่าย Cat ของคุณเพื่อขอรายละเอียด
ภาวะแวดล้้อมของผู้้�ควบคุุม
แผงปุ่่�มควบคุุมระดัับพื้้�น
จอสัมผัส LCD ความละเอียดสูงแบบเดี่ยว
ช่องต่อไฟฟ้า 12 โวลต์
จอสัมผัส LCD ความละเอียดสูงแบบคู่
หลังคาแบบพับเก็บด้วยไฮดรอลิกที่มีไฟ LED
ที่่�นั่่�งระบบกัันสะเทืือนด้้วยลม
กระจกหน้้า
เทคโนโลยี CAT CONNECT

มาตรฐาน









Cat Product Link



Cat GRADE



สกีีภายใน
เซ็็นเซอร์์คลื่่�นเสีียง (ค่่าเฉลี่่�ยหรืือเส้้นเชืือก)
จอแสดงผลและอุุปกรณ์์ควบคุุมเกรดระดัับพื้้�น
สายพานลำำ�เลีียง
ตััวปรัับความตึึงจาระบีี
คุุณสมบััติิการบููสต์์การกำำ�จััดวััสดุุ
ระบบลดฝุ่่�นละออง
กล้้องระยะไกล (สายพานลำำ�เลีียงโหลด)
ระบบของโรเตอร์์
การจ้้วงตััดอััตโนมััติิ
คุุณสมบััติิการเปลี่่�ยนอััตโนมััติิ
การข้้ามสิ่่�งกีีดขวาง
ความในการตััดสามระดัับ
โรเตอร์ System K - หยาบ (25 มม.)
โรเตอร์ System K - หยาบ (18 มม.)
โรเตอร์ System K - มาตรฐาน (15 มม.)
โรเตอร์ System K - ละเอียด (8 มม.)
โรเตอร์ System K - ขนาดเล็ก (6 มม.)
โรเตอร์ System H - ขนาดเล็ก (6 x 2 มม.)
ฟัันเพชร
ถาดปุ้้�งกี๋๋�ฟััน
เครื่่�องมืือถอดฟัันแบบนิิวเมติิก
ตััวสกััดที่่�ยึึดเครื่่�องมืือ
อุุปกรณ์์หมุุนโรเตอร์์พร้้อมตััวควบคุุมแป้้นสวิิตช์์

เสริิม
























ระบบกำำ�ลัังเกีียร์์
อุุปกรณ์์ควบคุุมรอบเดิินเบาของเครื่่�องยนต์์
อััตโนมััติิ
ระบบระบายความร้้อนความจุุสููง
ปั๊๊�มขัับเคลื่่�อนคู่่�
อุุปกรณ์์ควบคุุมโหลดอััตโนมััติิ
ใบรับรอง CE
ระบบไฮดรอลิิก
ระบบขัับเคลื่่�อนไฮดรอลิิกปั๊๊�มคู่่�
ระบบควบคุุมแรงฉุุดลาก
ปั๊๊�มถ่่ายโอนถัังน้ำำ��
ปั๊๊�มส่่งน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
การซ่่อมบำำ�รุุงและการบำำ�รุุงรัักษา
พอร์ตเก็บตัวอย่างส�ำหรับการเก็บตัวอย่างน�้ำมัน
ตามก�ำหนดการ (S ·O ·SSM)
ฝาครอบไฟฟ้้า
ก้้านวััดน้ำำ��มัันเครื่่�องระดัับแพลตฟอร์์ม
ระบบฉีีดพ่่นน้ำำ��ห้้องโรเตอร์์
คอมเพรสเซอร์์อากาศ
ระบบขัับเสริิม
ถังน�้ำในตัว 3,400 ล. (898 แกลลอน)
วาล์์วเติิมน้ำำ��ด้้านข้้าง
ระบบชำำ�ระล้้างแรงดัันสููง
ระบบชำำ�ระล้้างแรงดัันต่ำำ��
บาร์์ฉีีดพ่่นเพิ่่�มเติิม
ความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััย
ราวจัับแพลตฟอร์์ม
สััญญาณ/แตรเตืือน
ไฟท�ำงาน LED ที่กระจายแสงเป็นวงกว้าง
ไฟเส้น LED โดยรอบ
ไฟท�ำงาน LED แม่เหล็ก
ไฟเตืือน (แบบคงที่่� หรืือยึึดด้้วยแม่่เหล็็ก)
ไฟสััญญาณรถบรรทุุก
กล้้องระยะไกล (ด้้านหลััง, ด้้านหน้้า, ยึึดด้้วย
แม่่เหล็็ก)

มาตรฐาน

เสริิม
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ข้้อมููลจำำ�เพาะทางเทคนิิค
ความจุในการเติมเพื่อซ่อมบ�ำรุง

เครื่องยนต์

ถัังน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
ระบบระบายความร้้อน
น้ำำ��มัันเครื่่�อง
น้ำำ��มัันไฮดรอลิิก
ถัังน้ำำ��

รุ่นเครื่องยนต์
เทอร์โบคู่ Cat C18
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
ก�ำลังรวมของเครื่องยนต์ – SAE J1995
597 kW
800 .6 hp
ก�ำลังรวมของเครื่องยนต์ – ISO 14396
590 .7 kW
792 .1 hp
เทียบเท่า U.S. EPA Tier 2 และ EU Stage II
ก�ำลังรวมของเครื่องยนต์ – SAE J1995
570 .5 kW
765 hp
ก�ำลังรวมของเครื่องยนต์ – ISO 14396
567.5 kW
761 hp
02B
หมายเลขการผลิต
ความเร็วในการกัดสูงสุด
100 ม./นาที
328 ฟุต/นาที
ความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุด
5 .9 กม./ชั่วโมง 3 .7 ไมล์ต่อชั่วโมง
ความกว้้างในการกััด
จ�ำนวนฟัน (ระยะห่าง 15 มม.)
ความลึึกในการตััดสููงสุุด
ความเร็็วโรเตอร์์
รััศมีีการตััดด้้านซ้้ายต่ำำ��สุุด
รััศมีีการตััดด้้านขวาต่ำำ��สุุด

น้ำำ��หนัักการใช้้งาน
น้ำำ��หนัักในการขนส่่ง

ระบบตัด

2 ,235

มม.

88 .0

ขนาดการใช้งาน

ความยาวโดยรวม (ยกสายพานล�ำเลียงขึ้น)
ความกว้างสูงสุดของเครื่องจักร
1
B ความกว้างต�่ำสุดของเครื่องจักร
C ความสูงสูงสุด (ยกสายพานล�ำเลียงขึ้น)
D ความสูงถึงหลังคาเสริม
E ความสูง (ลดหลังคาลง)
F ระยะห่างสูงสุดของรถบรรทุก
G ความยาวของสายพานล�ำเลียง
H สวิงสายพานล�ำเลียง

นิ้ว

185

มม.
13 .0 นิ้ว
/ 109 / 118 รอบต่อนาที
2 .00 ม.
6 .56 ฟุต
1.80 ม.
5 .91 ฟุต

330
100

A

14.52

B

3 .11

ขนาดในการขนส่่ง

น�้ำหนักเครื่องจักร

36 ,700

กก.
32 ,800 กก.

ความยาวในการขนส่ง
ความกว้างในการขนส่ง
E ความสูงในการขนส่ง (ลดหลังคาลง)
J ความยาว (สายพานตีนตะขาบถึงสายพานตีนตะขาบ)
K ความยาวของเครื่องจักร (สายพานตีนตะขาบด้าน
หลังถึงด้านหน้า)
L ความยาวของเครื่องจักรพื้นฐาน

80 ,910

ปอนด์
72 ,312 ปอนด์

น้ำำ��หนัักที่่�แสดงเป็็นค่่าโดยประมาณและรวม:
• น�้ำหนักการใช้งานรวมน�้ำยาระบายความร้อน, สารหล่อลื่น, น�้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง, น�้ำเต็มถัง
และผู้ควบคุมน�้ำหนัก 75 กก. (165 ปอนด์)
• น�้ำหนักในการขนส่งรวมน�้ำยาระบายความร้อน, สารหล่อลื่น, ถังน�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีน�้ำมัน
เชื้อเพลิง 50% และถังน�้ำว่างเปล่า

292 .7

แกลลอน
27.5 แกลลอน
17.2 แกลลอน
29 .9 แกลลอน
898 .2 แกลลอน

ม.
47.64 ฟุต
ม.
10 .20 ฟุต
2 .74 ม.
8 .99 ฟุต
5 .23 ม.
17.16 ฟุต
4.05 ม.
13 .29 ฟุต
3 .00 ม.
9 .84 ฟุต
4.86 ม.
15 .94 ฟุต
8 .38 ม.
27.49 ฟุต
±60˚ จากศูนย์กลาง

I

12 .43

ม.
ม.
3 .00 ม.
6 .69 ม.

40 .78

B1

2 .74

8 .99

7.32

ม.

24.02

ฟุต

8 .33

ม.

27.33

ฟุต

ฟุต
ฟุต
9 .84 ฟุต
21.95 ฟุต

A

H

I
L

G
1
B B

D

H

F C

E
J
K
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