PM820 | PM822 | PM825
เครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน

กำลัังรวม (SAE J1995:2014)
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
เทีียบเท่่า U.S. EPA Tier 2, EU Stage II
ความกว้้างในการกััด
PM820
PM822
PM825

ดููข้้อมููลการปล่่อยไอเสีียของเครื่่�องยนต์์โดยละเอีียดได้้จากข้้อมููลจำเพาะทางเทคนิิค

601
576

กิิโลวััตต์์ (806 hp)
กิิโลวััตต์์ (772.4 hp)

2,010
2,235
2,505

มม. (79.1 นิ้้�ว)
มม. (88.0 นิ้้�ว)
มม. (98.6 นิ้้�ว)

เครื่่�องกััดยางมะตอยที่่�คุุณกำลัังรอคอย

เรานำข้้อมููลที่่�ได้้จากผู้้�รัับเหมางานกััดอย่่างคุุณมาพััฒนาเครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน Cat® ทุุกเครื่่�อง และนี่่�คืือผลลััพธ์์ที่่�ได้้:
+
+
+

ผลผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ต้้นทุุนการใช้้งานลดลง
บริิการและการสนัับสนุุนจากเครืือข่่ายตััวแทนจำหน่่าย Cat

CAT PM820,
PM822 & PM825
®

เครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน
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PM820, PM822 และ PM825 ที่่�ทรงพลััง
มีีอุุปกรณ์์ครบครัันสำหรัับการทำงาน
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและการผลิิตสููงที่่�มีี
ความแม่่นยำในการกััด เพื่่�อสร้้างโอกาสใน
การแข่่งขัันอยู่่�เสมอ คุุณสามารถปรัับแต่่ง
เครื่่�องจัักรของคุุณให้้กัับเหมาะกัับการใช้้
งานหลากหลายประเภท ด้้วยความกว้้างใน
การกััดสามแบบและอุุปกรณ์์เสริิมที่่�จะช่่วย
ให้้ใช้้งานได้้อเนกประสงค์์ยิ่่�งขึ้้�น ไม่่ว่่าคุุณ
จะขููดถนนหรืือกััดรัันเวย์์สนามบิิน เรามีี
การกำหนดค่่าที่่�ตรงกัับข้้อกำหนดเกี่่�ยวกัับ
งานของคุุณ

กำลััง
สููงสุุด

คุุณสมบััติิอััตโนมััติิจะปรัับให้้เข้้ากัับ
ความต้้องการบนเครื่่�องยนต์์และระบบ
โรเตอร์์ เพื่่�อให้้ทำงานได้้อย่่างราบรื่่�นและ
มีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยขุุมพลัังสููงสุุด 27%
ซึ่่�งมากกว่่า PM620 และ PM622

ความแม่่นยำ
ในการกััด

ตััดได้้อย่่างสมบููรณ์์แบบด้้วยเทคโนโลยีีแบบ
ผสานรวม โรเตอร์์ System K และสายพาน
ตีีนตะขาบ Cat ที่่�ออกแบบมาพร้้อมระบบ
บัังคัับเลี้้�ยวและระบบควบคุุมแรงฉุุดลากขั้้�นสููง

การซ่่อมบำรุุง
ที่่�ปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�น

ออกแบบมาเพื่่�อลดระยะการบำรุุงรัักษา
โดยเฉพาะ ด้้วยคุุณลัักษณะการเดิินเข้้าถึึง
องค์์ประกอบสำคััญ ระยะการซ่่อมบำรุุงที่่�
ยาวนาน และความพร้้อมในการให้้บริิการ
ชิ้้�นส่่วนที่่�สะดวกสบาย พร้้อมด้้วยการสนัับสนุุน
ด้้านเครื่่�องยนต์์และเครื่่�องจัักรจากตััวแทน
จำหน่่าย Cat ของคุุณ

PM820PM822PM825

3

สร้้างมาเพื่่�อ

ให้้งานสำเร็็จลุุล่่วง

เครื่่�องยนต์์ประหยััดน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงที่่�ทรงพลัังและระบบสายพานลำเลีียงที่่�มีีประสิิทธิิภาพจะให้้ขุุมพลัังและสมรรถนะที่่�จำเป็็น เพื่่�อให้้ทััน
ต่่อความต้้องการที่่�จะเจีียรผ่่านถนนราดยางเป็็นเวลาหลายชั่่�วโมง

ขุุมพลัังที่่�ประหยััดน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง

การกำจััดวััสดุุที่่�ทรงประสิิทธิิภาพ

เครื่่�องยนต์์เทอร์์โบคู่่� Cat 18 เหมาะสำหรัับการลดการเผาไหม้้น้้ำมััน
เชื้้�อเพลิิงและมอบขุุมพลัังที่่�จำเป็็น เพื่่�อช่่วยให้้คุุณได้้ผลผลิิตตาม
เป้้าหมาย ระบบระบายความร้้อนความจุุสููงจะช่่วยให้้เครื่่�องยนต์์
มีีอุุณหภููมิิที่่�เหมาะสมสำหรัับประสิิทธิิภาพความประหยััดน้้ำมััน
เชื้้�อเพลิิงสููงสุุดและลดการปล่่อยไอเสีีย คุุณสมบััติิต่่างๆ เช่่น
การควบคุุมโหลดอััตโนมััติิและการเลืือกความเร็็วโรเตอร์์หลายระดัับ
จะปรัับให้้เข้้ากัับความต้้องการบนเครื่่�องยนต์์ เพื่่�อให้้ทำงานได้้
อย่่างราบรื่่�นและมีีประสิิทธิิภาพ

สายพานลำเลีียงความจุุสููงจะช่่วยให้้กำจััดวััสดุุที่่�กััดได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ พร้้อมระบบควบคุุมการเทที่่�โดดเด่่น ช่่องเปิิดแบบกว้้าง
และสายพานที่่�ไร้้รอยต่่อจะระบายห้้องโรเตอร์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ปรัับความเร็็วสายพานให้้เหมาะกัับประเภทวััสดุุและอััตราการผลิิต
ในขณะที่่�คุุณสมบััติิ “การบููสต์์” ในตััวจะให้้การเร่่งชั่่�วคราวในความเร็็ว
สายพานเพื่่�อช่่วยให้้ดัันวััสดุุได้้เร็็วและไกลยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้� สายพาน
ยัังสามารถถอยหลัังเพื่่�อให้้ทำความสะอาดได้้เร็็วยิ่่�งขึ้้�น พร้้อมกัันนั้้�น
ฝาครอบไวนิิลแม่่เหล็็กยัังช่่วยให้้สามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างรวดเร็็วเพื่่�อ
ตรวจหาการสึึกหรอของโรลเลอร์์
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แรงฉุุดลากที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น

ความคล่่องตััวและการควบคุุมที่่�เหมาะสม
สายพานตีีนตะขาบ
ที่่�ได้้แรงบัันดาลใจ
มาจากรุ่่�นก่่อน

ระบบขัับเคลื่่�อนขั้้�นสููง

คล่่องตััว
มากขึ้้�น

ระบบช่่วงล่่างแบบสายพานตีีนตะขาบที่่�ไว้้ใจได้้
บนเครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน Cat จะใช้้
ประโยชน์์จากการออกแบบที่่�ผ่่านการพิิสููจน์์
จากรถโดเซอร์์ Cat D3 และ D4 รููปทรง
สายพานตีีนตะขาบที่่�ออกแบบมาเป็็นอย่่างดีี
จะให้้แรงฉุุดลากสููงและการกระจายน้้ำหนััก
ที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นขณะกััดรอยตััดลึึกหรืือผ่่านวััสดุุแข็็ง

ระบบขัับเคลื่่�อนที่่�ทนทานพร้้อมระบบควบคุุม
แรงฉุุดลากอััตโนมััติิจะขัับเคลื่่�อนสายพาน
ตีีนตะขาบในรููปแบบการขัับเคลื่่�อนผสมผสาน
เพื่่�อให้้มีีแรงฉุุดลากที่่�สม่่ำเสมอสำหรัับ
การใช้้งานแทบทุุกประเภท การรัับรู้้�น้้ำหนััก
โหลดอััตโนมััติิในโรเตอร์์จะปรัับความเร็็วใน
การกััดเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการค้้างและทำให้้
งานเดิินหน้้า เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มผลผลิิตสููงสุุด

โหมดบัังคัับเลี้้�ยวสี่่�โหมดพร้้อมการปรัับแนว
และการติิดตามขั้้�นสููงจะให้้ความแม่่นยำใน
การบัังคัับเลี้้�ยว ซึ่่�งจะดีียิ่่�งขึ้้�นด้้วยพื้้�นที่่�สััมผััสพื้้�น
ขนาดใหญ่่ของสายพานตีีนตะขาบแต่่ละแผ่่น

PM820PM822PM825
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ทนทานและไว้้ใจได้้

ระบบตััด

ระบบตััดที่่�แข็็งแกร่่งออกแบบมาให้้ทนต่่อการใช้้งานที่่�หนัักหน่่วงและผลิิตมาให้้มีีความทนทานด้้วยโครงสร้้างเหล็็กหนาและอััลลอยเสริิมความแข็็งแกร่่ง
เพื่่�อให้้ทนต่่อการขััดสีี

ความทนทานที่่�ผ่่านการออกแบบ

ระบบขัับโรเตอร์์มีีคลััตช์์แห้้งสำหรัับงานหนััก ระบบปรัับความตึึงสายพาน
อััตโนมััติิสำหรัับป้้องกัันการลื่่�นไถล และสายพานแรงดึึงสููง (ห้้าร่่อง)
สองตััวสำหรัับขัับโรเตอร์์ ห้้องตััดเสริิมความแข็็งแกร่่งจะช่่วยเพิ่่�ม
ความทนทานให้้กัับพื้้�นที่่�ที่่�มีีการขััดสีีสููง

การสึึกหรอและการบำรุุงรัักษาที่่�ลดลง

สกีีป้้องกัันการสึึกหรอแบบสลัักเหล็็กที่่�ชุุบแข็็งจะครอบคลุุมความยาว
ทั้้�งหมดของเพลทด้้านข้้าง ตีีนตะขาบสกีีภายใน และตีีนตะขาบป้้องกััน
การสึึกหรอบนชุุดป้้องกัันแผ่่นจะช่่วยลดการสึึกหรอและการบำรุุงรัักษา
โรเตอร์์ System K ออกแบบมาให้้ทนต่่อการใช้้งานที่่�หนัักหน่่วง
ส่่วนครีีบแบบกลัับด้้านได้้และอััลลอยความแข็็งแกร่่งสููงจะช่่วยยืืดอายุุ
การใช้้งานองค์์ประกอบ การเข้้าถึึงระบบขัับเคลื่่�อนสายพานโรเตอร์์ที่่�
สะดวกทำให้้การเปลี่่�ยนโรเตอร์์ง่่ายขึ้้�น

การควบคุุมที่่�แม่่นยำ

แผ่่นไถและเพลทด้้านข้้างที่่�ควบคุุมด้้วยไฮดรอลิิกจะช่่วยให้้คุุณสามารถ
ปรัับได้้ตามต้้องการ ขณะเดีียวกัันเพลทด้้านข้้างจะใช้้กระบอกสููบแบบ
รัับรู้้�ตำแหน่่งเพื่่�อทำหน้้าที่่�เป็็นสกีีเฉลี่่�ยสำหรัับการควบคุุมเกรด แผ่่นไถ
จะใช้้แรงกดแบบปรัับได้้เพื่่�อให้้วััสดุุยัังอยู่่�ภายในและลดการกวาดลง
สััญญาณที่่�มองเห็็นได้้จากพื้้�นและสถานีีควบคุุมจะช่่วยให้้รู้้�ตำแหน่่งของ
โรเตอร์์ในความลึึกหลายระดัับได้้อย่่างง่่ายดาย
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เพิ่่�
ม
ความแม่่
น
ยำ
ด้้วยเทคโนโลยีีแบบผสานรวม
เพิ่่�มความแม่่นยำด้้วยคุุณสมบััติิอััตโนมััติิ
ทำการตััดได้้อย่่างแม่่นยำและทำซ้้ำได้้โดยไม่่ต้้องอาศััยการคาดเดาอีีกต่่อไป ด้้วยคุุณสมบััติิอััตโนมััติิภายใน Cat GRADE แบบผสานรวมที่่�มีีระบบ
Grade and Slope ผู้้�ควบคุุมระดัับพื้้�นและเครื่่�องจัักรสามารถเข้้าถึึงการตั้้�งค่่าระดัับความสููงและความลาดได้้อย่่างง่่ายดาย โดยควบคุุมเกรดและ
ความลาดจากกล่่องควบคุุมที่่�มีีอยู่่�ได้้อย่่างสมบููรณ์์ สลัับไปมาระหว่่างเซ็็นเซอร์์เกรดหรืือความลาดหลายตััวโดยที่่�ยัังคงความแม่่นยำและความราบรื่่�น
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องสำหรัับโครงการทุุกระดัับ

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

การข้้ามสิ่่�งกีีดขวาง
หลบหลีีกสิ่่�งกีีดขวางในเส้้นทางการตััดได้้อย่่างง่่ายดายด้้วยคุุณสมบััติิ
การข้้ามสิ่่�งกีีดขวาง

เปลี่่�ยนการตััดโดยอััตโนมััติิ
ตั้้�งค่่าและกำหนดให้้เปลี่่�ยนเกรดและความลาดโดยอััตโนมััติิสำหรัับ
ตััวตััดเริ่่�มต้้นหรืือสิ้้�นสุุดทรงเรีียวในระยะทางที่่�ระบุุไว้้ โดยไม่่จำเป็็น
ต้้องคำนวณให้้ซัับซ้้อน สามารถบัันทึึกค่่าที่่�ป้้อนและเรีียกใช้้สำหรัับ
โครงการในอนาคตได้้

3D ความสามารถในการกััดแบบ

3D

สามารถปรัับปรุุงเครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน Cat ได้้ด้้วย
การกััดแบบ 3D เต็็มรููปแบบ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อมููลจำเพาะของ
งาน (ต้้องการฮาร์์ดแวร์์เพิ่่�มเติิม)

PM820PM822PM825
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สภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการทำงาน

ออกแบบมาเพื่่�อผู้้�ควบคุุม
ควบคุุมได้้ง่่าย

ขณะใช้้งานเครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน คุุณต้้องเข้้าถึึงอุุปกรณ์์
ควบคุุมที่่�จำเป็็นอย่่างรวดเร็็วเพื่่�อทำงานให้้สำเร็็จลุุล่่วง หยุุดและ
เริ่่�มการทำงานของเครื่่�องจัักรใหม่่ได้้เพีียงแค่่กดปุ่่�มในระหว่่าง
การแลกเปลี่่�ยนรถบรรทุุก โดยไม่่ต้้องปรัับการตั้้�งค่่าแต่่ละ
รายการด้้วยตนเอง ไม่่ว่่าจะอยู่่�ในสถานีีควบคุุมหรืือบนพื้้�น เราได้้
ออกแบบอุุปกรณ์์ควบคุุมให้้ใช้้งานง่่าย เพื่่�อให้้คุุณสร้้างผลผลิิตได้้
ตลอดทั้้�งวััน

สภาพแวดล้้อมการทำงานที่่�สะอาดขึ้้�น

เครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน Cat ออกแบบมาพร้้อมระบบ
บำบััดฝุ่่�นเสริิมและบาร์์ฉีีดพ่่นเพื่่�อกำจััดฝุ่่�นออกจากพื้้�นที่่�ทำงาน
ให้้ได้้มากที่่�สุุด ซึ่่�งจะช่่วยฟอกอากาศให้้กัับพนัักงานและ
สภาพแวดล้้อมโดยรอบ

ยกหรืือลดระดัับหลัังคา

หลัังคาไฟฟ้้า

สิ่่�งกีีดขวางเหนืือศีีรษะสร้้างความยุ่่�งยากให้้กัับพื้้�นที่่�งานกััด
แทบทุุกที่่� PM820, PM822 และ PM825 จึึงมีีหลัังคาไฟฟ้้าเสริิม
พร้้อมไฟ LED เหนืือศีีรษะที่่�เก็็บและโยกย้้ายได้้อย่่างรวดเร็็วใน
ระหว่่างการทำงานเพีียงแค่่กดปุ่่�มเดีียว การออกแบบเสาเดีียวจะ
เพิ่่�มการมองเห็็นเมื่่�อยกระดัับขึ้้�น และส่่วนขยายด้้านข้้างแบบ
ผสานรวมสามารถใช้้งานด้้านซ้้ายหรืือขวาได้้ง่่าย ช่่วยเพิ่่�ม
การป้้องกัันจากสภาพแวดล้้อมตามธรรมชาติิ สามารถติิดตั้้�ง
แผงกระจกหน้้าเพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกสบายให้้ผู้้�ควบคุุมได้้
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ขณะเคลื่่�อนที่่�โดยไม่่ทำให้้
การผลิิตต้้องหยุุดชะงััก
นาทีี
10 วิิหรืือน้้
อยกว่่า

กล้้องระยะไกล
มองเห็็นขอบตััด สายพานลำเลีียง และด้้านหลัังของ
เครื่่�องจัักรได้้ดีียิ่่�งขึ้้�นด้้วยกล้้องระยะไกลเสริิมที่่�ดููได้้จาก
จอสััมผััสหลัักในสถานีีควบคุุม

ปรัับแต่่งพื้้�นที่่�ของคุุณ
คอนโซลของผู้้�ควบคุุมแต่่ละตััวสามารถปรัับความสููง
และอััปเกรดเป็็นที่่�นั่่�งระบบกัันสะเทืือนเพื่่�อเพิ่่�ม
ความสะดวกสบายได้้ด้้วย

ไฟส่่องสว่่างพื้้�นที่่�ทำงาน
สถานีีควบคุุมที่่�ใช้้งานง่่ายและอุุปกรณ์์ควบคุุมระดัับพื้้�น
มีีไฟส่่องสว่่างสำหรัับสภาพแวดล้้อมที่่�มีีแสงน้้อย และ
พื้้�นที่่�ทำงานมีีแสงสว่่างอย่่างทั่่�วถึึงด้้วยตััวเลืือกไฟ LED
โดยรอบและที่่�กระจายแสงเป็็นวงกว้้างเพื่่�อช่่วยให้้คุุณ
ทำงานได้้ทั้้�งกลางวัันและกลางคืืน

ราวจัับแบบดึึงกลัับ
ราวจัับแบบดึึงกลัับทางด้้านขวาของแพลตฟอร์์ม
ผู้้�ควบคุุมจะเก็็บและโยกย้้ายได้้ง่่ายเมื่่�อเข้้าใกล้้
สิ่่�งกีีดขวางที่่�ยื่่�นเข้้ามาในพื้้�นที่่�ทำงาน

PM820PM822PM825
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โรเตอร์์ CAT SYSTEM K

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้ความสามารถในการตััด
โรเตอร์์ Cat System K สร้้างขึ้้�นสำหรัับเครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน Cat โดยเฉพาะ เพื่่�อให้้ครอบคลุุมการใช้้งานด้้านการกััดหลากหลายรููปแบบ
พร้้อมการไหลของวััสดุุที่่�ทรงประสิิทธิิภาพและรููปแบบการตััดที่่�ยอดเยี่่�ยม โรเตอร์์ System K มีีระยะห่่างของฟัันให้้เลืือกใช้้หลากหลายแบบเพื่่�อ
ตอบโจทย์์ความต้้องการด้้านการใช้้งานของคุุณ โดยออกแบบมาให้้บำรุุงรัักษาได้้ง่่ายและยืืดอายุุการใช้้งานของโรเตอร์์

การออกแบบที่่�ยึึด
เครื่่�องมืือโฉมใหม่่

การออกแบบทรงเรีียวคู่่�จะยึึดที่่�ยึึดเครื่่�องมืือ
เข้้ากัับโรเตอร์์โดยไม่่ต้้องใช้้หมุุดยึึด สลััก หรืือ
สกรููตััวหนอน ซึ่่�งจะช่่วยย่่นระยะการเปลี่่�ยน
ทดแทนและไม่่มีีความจำเป็็นต้้องใช้้ตััวยึึดหรืือ
การขัันแน่่นอีีกต่่อไป

การถอดฟััน
ที่่�ง่่ายดาย
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การถอดฟััน
ที่่�ง่่ายดาย

โรเตอร์์ System K ออกแบบมาให้้ถอด
เปลี่่�ยนฟัันของเครื่่�องตััดได้้สะดวกและรวดเร็็ว
ยิ่่�งขึ้้�น โดยสามารถถอดฟัันได้้หลายวิิธีีด้้วยกััน
ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าคุุณถนััดวิิธีีไหนมากที่่�สุุด

ครีีบคิิกเกอร์์
กลีีบด้้านได้้

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน PM820, PM822 และ PM825

การออกแบบ
ทรงเรีียวคู่่�

โรเตอร์์สำหรัับการใช้้งาน
หลากหลายรููปแบบ

โรเตอร์์ System K มีีระยะห่่างของฟัันให้้เลืือก
ใช้้หลากหลายแบบเพื่่�อให้้ตรงกัับข้้อกำหนด
เกี่่�ยวกัับงาน โดยสร้้างขึ้้�นจากอััลลอยที่่�มีี
ความแข็็งแกร่่งสููงและออกแบบมาให้้ทนต่่อ
การใช้้งานที่่�หนัักหน่่วง

ที่่�ยึึดเครื่่�องมืือ
ที่่�มีีคุุณสมบััติิหลากหลาย

ฟัันเพชรของ CAT

ลดต้้นทุุนโครงการ
สำหรัับการใช้้งานกัับหิินน้้ำมัันดิิบโดยไม่่มีีสิ่่�งกีีดขวาง เช่่น
ทางหลวงหรืือมอเตอร์์เวย์์ ให้้พิิจารณาฟัันเพชรของ Cat
ที่่�ออกแบบมาเฉพาะสำหรัับโรเตอร์์ System K ฟัันเพชร
จะคงความคมได้้ยาวนานกว่่าฟัันคาร์์ไบด์์ทั่่�วไปถึึง 80 เท่่า
ทำให้้เครื่่�องจัักรของคุุณอยู่่�กัับการกััดมากกว่่าการเปลี่่�ยนฟััน

ทำไมต้้องเลืือกใช้้ฟัันเพชร

ฟัันจะคงความคมตลอดอายุุการใช้้งานของฟัันเพื่่�อให้้:
+ ผลผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
+ รููปแบบการตััดที่่�สม่่ำเสมอ
+ ลดแรงงานที่่�ใช้้ในการซ่่อมบำรุุงฟััน
+ ประหยััดน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงสููงสุุด 15%

ฟัันเพชร

คงความคมได้้ยาวนานกว่่า
ฟัันคาร์์ไบด์์
ทั่่�วไป 35 ก.
ฟััน

ยางมะตอย
เพชร
ฟััน

เพชร
อายุุการใช้้งานยาวนาน
ฟััน

ยาวนานกว่่าถึึง

ยาวนานกว่่าถึึง

เท่่า

เท่่า

40

80

ประหยััด

ค่่าน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง
สููงสุุด

15%

อายุุการใช้้งานเฉลี่่�ยและจำนวนตัันที่่�แน่่นอนได้้รัับผลกระทบ
จากวััสดุุส่่วนผสมในท้้องถิ่่�นและเทคนิิคการใช้้งาน ฟัันยาง
มะตอยเพชรใช้้งานได้้นานกว่่าถึึง 40 เท่่า และฟัันเพชรอายุุ
การใช้้งานยาวนานใช้้งานได้้นานกว่่าถึึง 80 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับ
ฟัันคาร์์ไบด์์ทั่่�วไป 35 ก.

PM820PM822PM825
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การซ่่อมบำรุุง
ที่่�ออกแบบมาอย่่างเหมาะสม

การซ่่อมบำรุุงและการบำรุุงรัักษาตามปกติิคืือสิ่่�งสำคััญที่่�จะช่่วยให้้เครื่่�องจัักรของคุุณทำงานได้้ในระดัับที่่�เหมาะสมอยู่่�เสมอ PM820, PM822 และ
PM825 ออกแบบมาพร้้อมระยะการบำรุุงรัักษาที่่�ยาวนาน ช่่องซ่่อมบำรุุงขนาดใหญ่่ และฝาครอบไฟฟ้้าเพื่่�อให้้สามารถเดิินเข้้าถึึงระบบและ
องค์์ประกอบสำคััญได้้ องค์์ประกอบสายพานตีีนตะขาบจะไม่่มีีค่่าบำรุุงรัักษา พร้้อมแผ่่นรองตีีนตะขาบที่่�ถอดเปลี่่�ยนได้้ง่่าย เมื่่�อถึึงเวลาเปลี่่�ยน
องค์์ประกอบที่่�มีีการสึึกหรอสููง ตััวแทนจำหน่่าย Cat ของคุุณจะพร้้อมให้้ความช่่วยเหลืือด้้านชุุดซ่่อมแซม ความพร้้อมในการให้้บริิการชิ้้�นส่่วนที่่�
สะดวกสบาย และตััวเลืือกการบริิการสำหรัับเครื่่�องจัักรและเครื่่�องยนต์์ของคุุณ

ประหยััดเวลา

คุุณสมบััติิที่่�จะช่่วยให้้ซ่่อมบำรุุงได้้อย่่างรวดเร็็วและง่่ายดาย

อุุปกรณ์์ควบคุุมระดัับพื้้�นและอุุปกรณ์์
หมุุนโรเตอร์์ที่่�สั่่�งงานด้้วยไฟฟ้้าเสริิม
อุุปกรณ์์หมุุนโรเตอร์์ด้้วยลููกตุ้้�มจะช่่วยให้้
ถอดเปลี่่�ยนฟัันได้้ง่่ายยิ่่�งกว่่าเดิิม
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ตััวเลืือกการชำระล้้างด้้วยแรงดัันสููง
หรืือต่่ำจะเชื่่�อมต่่อกัับถัังน้้ำในตััวเพื่่�อให้้
ทำความสะอาดได้้ง่่าย
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ในระหว่่างการบำรุุงรัักษาและ
การซ่่อมบำรุุง ระบบขัับเสริิมจะช่่วยให้้
ใช้้งานฟัังก์์ชัันเครื่่�องจัักรที่่�เลืือกได้้เลย
โดยไม่่ต้้องสตาร์์ทเครื่่�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 ตำแหน่่ง จำนวนชั่่�วโมง การใช้้น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง ผลผลิิตงาน
เวลาเดิินเบา การแจ้้งเตืือนการบำรุุงรัักษา รหััสการวิินิิจฉััย และสภาพเครื่่�องจัักร
สามารถดููออนไลน์์ได้้จากแอปพลิิเคชัันบนเว็็บและบนมืือถืือ
VISIONLINK®

เข้้าถึึงข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาด้้วย VisionLink® และใช้้ประกอบการตััดสิินใจ
เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตงาน ลดต้้นทุุน ลดความยุ่่�งยากในการบำรุุงรัักษา และปรัับปรุุง
ความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััยในพื้้�นที่่�งานของคุุณ ตััวแทนจำหน่่าย
Cat สามารถช่่วยคุุณกำหนดค่่ารายการที่่�คุุณต้้องการเพื่่�อเชื่่�อมต่่อกลุ่่�มเครื่่�องจัักรและ
จััดการธุุรกิิจของคุุณ โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิมในส่่วนที่่�คุุณไม่่ต้้องการ ด้้วยตััวเลืือก
ระดัับการสมััครรัับข้้อมููลต่่างๆ สามารถสมััครเพื่่�อรัับการรายงานผ่่านเครืือข่่ายมืือถืือ
หรืือผ่่านดาวเทีียม

การซ่่อมบำรุุงระยะไกล

แอป Cat จะช่่วยให้้คุุณสามารถจััดการทรััพย์์สิินของคุุณจากสมาร์์ทโฟนได้้โดยตรง
ติิดตามข้้อมููล เช่่น ตำแหน่่งกลุ่่�มเครื่่�องจัักรหรืือจำนวนชั่่�วโมง รัับการแจ้้งเตืือนสำคััญ
สำหรัับการบำรุุงรัักษาที่่�จำเป็็น และขอรัับการซ่่อมบำรุุงจากตััวแทนจำหน่่าย Cat
ในพื้้�นที่่�ของคุุณ

Caterpillar จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์

บริการ และเทคโนโลยีในแต่ละภูมิภาคในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำ�หน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ เพื่อดูความพร้อมในการให้บริการ
และข้อมูลจำ�เพาะของเทคโนโลยี

PM820PM822PM825
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ข้้อมููลจำเพาะทางเทคนิิค
เครื่่�องยนต์์

รุ่่�นเครื่่�องยนต์์
กระบอกสููบ
การปล่่อยไอเสีีย
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
กำลัังรวม – SAE J1995:2014
กำลัังเครื่่�องยนต์์ – ISO 14396:2002
เทีียบเท่่า U.S. EPA Tier 2, EU Stage II
กำลัังรวม – SAE J1995:2014
กำลัังเครื่่�องยนต์์ – ISO 14396:2002
หมายเลขการผลิิต
ความเร็็วในการกััดสููงสุุด
ความเร็็วการเคลื่่�อนที่่�สููงสุุด

Cat® C18

6

601
595

กิิโลวััตต์์
กิิโลวััตต์์

806 hp
798 hp

576 กิิโลวััตต์์ 772.4 hp
569 กิิโลวััตต์์ 763 hp
02B

ม./นาทีี 328 ฟุุต/นาทีี
กม./ชม. 3.7 ไมล์์ต่่อชั่่�วโมง

100
5.9

ระบบตััด

ความกว้้างในการกััด PM820
จำนวนฟััน PM820 (ระยะห่่าง 15 มม.)
ความกว้้างในการกััด PM822
จำนวนฟััน PM822 (ระยะห่่าง 15 มม.)
ความกว้้างในการกััด PM825
จำนวนฟััน PM825 (ระยะห่่าง 15 มม.)
ความลึึกในการตััดสููงสุุด
ความเร็็วโรเตอร์์
รััศมีีการตััดด้้านซ้้ายต่่ำสุุด
รััศมีีการตััดด้้านขวาต่่ำสุุด PM820
รััศมีีการตััดด้้านขวาต่่ำสุุด PM822
รััศมีีการตััดด้้านขวาต่่ำสุุด PM825
น้้ำหนัักการใช้้งาน PM820
น้้ำหนัักในการขนส่่ง PM820
น้้ำหนัักการใช้้งาน PM822
น้้ำหนัักในการขนส่่ง PM822
น้้ำหนัักการใช้้งาน PM825
น้้ำหนัักในการขนส่่ง PM825

เทอร์์โบคู่่�

น้้ำหนัักเครื่่�องจัักร

2,010

ขนาด

ความยาวโดยรวม (สายพานยกลำเลีียงขึ้้�น)
B ความกว้้างสููงสุุดของเครื่่�องจัักร PM820
ความกว้้างสููงสุุดของเครื่่�องจัักร PM822
ความกว้้างสููงสุุดของเครื่่�องจัักร PM825
1
B ความกว้้างต่่ำสุุดของเครื่่�องจัักร PM820
ความกว้้างต่่ำสุุดของเครื่่�องจัักร PM822
ความกว้้างต่่ำสุุดของเครื่่�องจัักร PM825
C ความสููงสููงสุุด (สายพานยกลำเลีียงขึ้้�น)
D ความสููงถึึงหลัังคาเสริิม
E ความสููง (ลดหลัังคาลง/ไม่่มีีหลัังคา)
F	ระยะห่่างสููงสุุดของรถบรรทุุก
G ความยาวของสายพานลำเลีียง
H	สวิิงสายพานลำเลีียง

มม. (79.1 นิ้้�ว)

170

2,235

มม.

88.0

นิ้้�ว

2,505

มม. (98.6 นิ้้�ว)

185
203

มม. 13.0 นิ้้�ว
100 / 109 / 118 รอบต่่อนาทีี
2.00 ม. 6.56 ฟุุต
2.00 ม. 6.56 ฟุุต
1.80 ม. 5.91 ฟุุต
1.50 ม. 4.92 ฟุุต
330

ขนาดในการขนส่่ง

ความยาวในการขนส่่ง
B1 ความกว้้างในการขนส่่ง PM820
ความกว้้างในการขนส่่ง PM822
ความกว้้างในการขนส่่ง PM825
E ความสููงในการขนส่่ง (ลดหลัังคาลง)
J ความยาว (สายพานตีีนตะขาบถึึงสายพาน
ตีีนตะขาบ)
K ความยาวของเครื่่�องจัักร (สายพานตีีนตะขาบ
ด้้านหน้้าถึึงด้้านหลััง)
L ความยาวของเครื่่�องจัักรพื้้�นฐาน

12.43

ม.
ม.
2.74 ม.
3.01 ม.
3.00 ม.
2.52

6.69

40.78

ฟุุต
ฟุุต
8.99 ฟุุต
9.88 ฟุุต
9.84 ฟุุต
8.27

ม.

21.95

ม.
8.33 ม.

24.02

7.32

กก.
32,230 กก.
36,700 กก.
32,800 กก.
37,500 กก.
33,600 กก.

79,653

ปอนด์์
71,055 ปอนด์์
80,910 ปอนด์์
72,312 ปอนด์์
82,673 ปอนด์์
74,075 ปอนด์์

I
L

D

1,108

ลิิตร
104 ลิิตร
65 ลิิตร
113 ลิิตร
3,400 ลิิตร

F C

E
J
K

H

แกลลอน
27.5 แกลลอน
17.2 แกลลอน
29.9 แกลลอน
898.2 แกลลอน

G

292.7

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน PM820, PM822 และ PM825

1
B B

H

ฟุุต

ฟุุต
27.33 ฟุุต

A

36,130

ความจุุในการเติิมเพื่่�อซ่่อมบำรุุง
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ม. 47.64 ฟุุต
ม. 10.20 ฟุุต
3.11 ม. 10.20 ฟุุต
3.36 ม. 11.02 ฟุุต
2.52 ม. 8.27 ฟุุต
2.74 ม. 8.99 ฟุุต
3.01 ม. 9.88 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
3.11

I

น้้ำหนัักที่่�แสดงเป็็นค่่าโดยประมาณและรวม:
•	น้้ำหนัักการใช้้งานรวมน้้ำยาหล่่อเย็็น สารหล่่อลื่่�น น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงเต็็มถััง น้้ำเต็็มถััง และผู้้�ควบคุุม
น้้ำหนััก 75 กก. (165 ปอนด์์)
•	น้้ำหนัักในการขนส่่งรวมน้้ำยาหล่่อเย็็น สารหล่่อลื่่�น ถัังน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงเติิม 50% และถัังน้้ำว่่างเปล่่า

ถัังน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง
ระบบระบายความร้้อน
น้้ำมัันเครื่่�อง
น้้ำมัันไฮดรอลิิก
ถัังน้้ำ

14.52

A

อุุปกรณ์์มาตรฐานและอุุปกรณ์์เสริิม

อุุปกรณ์์มาตรฐานและอุุปกรณ์์เสริิมอาจแตกต่่างกัันไป โปรดปรึึกษาตััวแทนจำหน่่าย Cat ของคุุณเพื่่�อขอรายละเอีียด
ภาวะแวดล้้อมของผู้้�ควบคุุม

แผงปุ่่�มควบคุุมระดัับพื้้�น
จอสััมผััส LCD ความละเอีียดสููง
แบบเดี่่�ยว
ช่่องต่่อไฟฟ้้า 12 โวลต์์
จอสััมผััส LCD ความละเอีียดสููง
แบบคู่่�
หลัังคาแบบพัับเก็็บด้้วยไฮดรอลิิกที่่�มีีไฟ LED
ที่่�นั่่�งระบบกัันสะเทืือนด้้วยลม
กระจกหน้้า

เทคโนโลยีี CAT CONNECT

Cat Product Link™
Cat GRADE

มาตรฐาน

เสริิม









มาตรฐาน

เสริิม




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

สายพานลำเลีียง

ตััวปรัับความตึึงจาระบีี
คุุณสมบััติิการบููสต์์การกำจััดวััสดุุ
ระบบลดฝุ่่�นละออง
กล้้องระยะไกล (สายพานลำเลีียงโหลด)

ระบบโรเตอร์์

การจ้้วงตััดอััตโนมััติิ
คุุณสมบััติิการเปลี่่�ยนอััตโนมััติิ
การข้้ามสิ่่�งกีีดขวาง
ความในการตััดสามระดัับ
โรเตอร์์ System K - หยาบ (25 มม.)
โรเตอร์์ System K - หยาบ (18 มม.)
โรเตอร์์ System K - มาตรฐาน (15 มม.)
โรเตอร์์ System K - ละเอีียด (10 มม.)
(PM822 เท่่านั้้�น)
โรเตอร์์ System K - ละเอีียด (8 มม.)
โรเตอร์์ System K - ขนาดเล็็ก (6 มม.)
โรเตอร์์ System H - ขนาดเล็็ก (6 x 2 มม.)
(PM820 และ PM822 เท่่านั้้�น)
ฟัันเพชร
ถาดปุ้้�งกี๋๋�ฟััน
เครื่่�องมืือถอดฟัันแบบนิิวเมติิก
ตััวสกััดที่่�ยึึดเครื่่�องมืือ
อุุปกรณ์์หมุุนโรเตอร์์พร้้อมตััวควบคุุมแป้้นสวิิตช์์





มาตรฐาน

เสริิม






มาตรฐาน

เสริิม





ระบบกำลัังเกีียร์์

อุุปกรณ์์ควบคุุมรอบเดิินเบาของเครื่่�องยนต์์
อััตโนมััติิ
ระบบระบายความร้้อนความจุุสููง
ปั๊๊�มขัับเคลื่่�อนคู่่�
อุุปกรณ์์ควบคุุมโหลดอััตโนมััติิ
ใบรัับรอง CE

ระบบไฮดรอลิิก

ระบบขัับเคลื่่�อนไฮดรอลิิกปั๊๊�มคู่่�
ระบบควบคุุมแรงฉุุดลาก
ปั๊๊�มถ่่ายโอนถัังน้้ำ
ปั๊๊�มส่่งน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง

การซ่่อมบำรุุงและการบำรุุงรัักษา

พอร์์ตเก็็บตััวอย่่างสำหรัับการเก็็บตััวอย่่างน้้ำมััน
ตามกำหนดการ (S·O·SSM)
ฝาครอบไฟฟ้้า
ก้้านวััดน้้ำมัันเครื่่�องระดัับแพลตฟอร์์ม
ระบบฉีีดพ่่นน้้ำห้้องโรเตอร์์
คอมเพรสเซอร์์อากาศ
ระบบขัับเสริิม
ถัังน้้ำในตััว 3,400 ล. (898 แกลลอน)
วาล์์วเติิมน้้ำด้้านข้้าง
ระบบชำระล้้างแรงดัันสููง
ระบบชำระล้้างแรงดัันต่่ำ
บาร์์ฉีีดพ่่นเพิ่่�มเติิม

ความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััย











ราวจัับแพลตฟอร์์ม
สััญญาณ/แตรเตืือน
ไฟทำงาน LED ที่่�กระจายแสงเป็็นวงกว้้าง
ไฟเส้้น LED โดยรอบ
ไฟทำงาน LED แม่่เหล็็ก
ไฟเตืือน
(แบบยึึดตายตััวหรืือยึึดด้้วยแม่่เหล็็ก)
ไฟสััญญาณรถบรรทุุก
กล้้องระยะไกล
(ด้้านหลััง, ด้้านหน้้า, ยึึดด้้วยแม่่เหล็็ก)

มาตรฐาน

เสริิม







มาตรฐาน

เสริิม






มาตรฐาน

เสริิม













มาตรฐาน

เสริิม
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ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ Cat, บริิการของตััวแทนจำหน่่าย และโซลููชัันสำหรัับอุุตสาหกรรมได้้ที่่�เว็็บ www.cat.com
© 2022 Caterpillar สงวนลิิขสิิทธิ์์�
VisionLink

เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าของ Trimble Navigation Limited ซึ่่�งจดทะเบีียนในสหรััฐอเมริิกาและประเทศอื่่�นๆ

เอกสารและข้้อมููลจำเพาะอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงโดยไม่่ได้้แจ้้งให้้ทราบ เครื่่�องจัักรที่่�แสดงในภาพถ่่ายอาจมีีอุุปกรณ์์เสริิม
เพิ่่�มเติิม โปรดติิดต่่อตััวแทนจำหน่่าย Cat ของคุุณเพื่่�อขอรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับอุุปกรณ์์เสริิม
© 2022 Caterpillar สงวนลิิขสิิทธิ์์� CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK ตลอดจนโลโก้้, “Caterpillar Corporate
Yellow”, ส่่วนประกอบ “Power Edge” และ Cat “Modern Hex” รวมทั้้�งอััตลัักษณ์์ขององค์์กรและผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่�ใช้้
ในที่่�นี้้� เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าของ Caterpillar และไม่่อนุุญาตให้้นำไปใช้้โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต
www.cat.com www.caterpillar.com
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