PM310 | PM312 | PM313
เครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน

กำำ�ลัังเครื่่�องยนต์์

U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 4 Final
Brazil MAR-1, เทียบเท่า U.S. EPA Tier 3 และ EU Stage IIIA

251 kW (336.6 hp)
246 kW (330 hp)

PM310
PM312
PM313

1000
1225
1300

ความกว้้างในการกััด

ดููข้้อมููลการปล่่อยไอเสีียของเครื่่�องยนต์์โดยละเอีียดได้้จากข้้อมููลจำำ�เพาะทางเทคนิิค

มม. (39.4 นิ้ว)
มม. (48.2 นิ้ว)
มม. (51.2 นิ้ว)

เครื่่�องกััดยางมะตอยที่่�คุุณกำำ�ลัังรอคอย

เราน�ำข้อมูลที่ได้จากผู้รับเหมางานกัดอย่างคุณมาพัฒนาเครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน Cat® ทุกเครื่อง และนี่คือผลลัพธ์ที่ได้:
+
+
+

ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
ต้นทุนการใช้งานลดลง
บริการและการสนับสนุนจากเครือข่ายตัวแทนจ�ำหน่าย CAT

CAT PM310,
PM312 และ
PM313
®

เครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน
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PM310, PM312 และ PM313 มีี
อุุปกรณ์์ครบครัันสำำ�หรัับการผลิิตที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพพร้้อมความแม่่นยำำ�ในการกััด
เพื่่�อสร้้างโอกาสในการแข่่งขัันอยู่่�เสมอ
คุุณสามารถปรัับแต่่งเครื่่�องจัักรของคุุณ
ให้้กัับเหมาะกัับการใช้้งานหลากหลาย
ประเภท ด้้วยความกว้้างในการกััดสาม
แบบและอุุปกรณ์์เสริิมที่่�จะช่่วยให้้ใช้้งาน
ได้้อเนกประสงค์์ยิ่่�งขึ้้�น ไม่่ว่่าคุุณจะขููดถนน
หรืือกััดรัันเวย์์สนามบิิน เรามีีการกำำ�หนด
ค่่าที่่�ตรงกัับข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับงานของคุุณ

การซ่่อมบำำ�รุุง
การใช้้งาน

ความแม่่นยำำ�
ในการกััด

การซ่่อมบำำ�รุุง
ที่่�ปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�น

พื้้�นที่่�ทำำ�งานตามหลัักการยศาสตร์์ที่่�ให้้
การมองเห็็นพื้้�นที่่�ตััดได้้ดีียิ่่�งขึ้้�นจะช่่วยให้้
ผู้้�ควบคุุมรัับรู้้�ความเป็็นไปและมีี
ความสะดวกสบาย

ตัดได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยีแบบ
ผสานรวม โรเตอร์ System K และสายพาน
ตีนตะขาบ Cat หรือช่วงล่างแบบล้อยางจะ
เพิ่่�มความสมดุุลระหว่่างแรงฉุุดลาก ความเร็็ว
และความคล่่องตััว

ออกแบบมาให้้สามารถเข้้าถึึงพื้้�นที่่�ซ่่อมบำำ�รุุง
อุุปกรณ์์หมุุนโรเตอร์์เสริิม และความพร้้อม
ในการให้้บริิการชิ้้�นส่่วนที่่�สะดวกสบายได้้
อย่่างรวดเร็็วและง่่ายดาย
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สร้้างมาเพื่่�อ

ให้้งานสำำ�เร็็จลุุล่่วง
เครื่่�องยนต์์ที่่�ประหยััดน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงและระบบสายพานลำำ�เลีียงที่่�มีีประสิิทธิิภาพจะให้้ขุุมพลัังและสมรรถนะที่่�จำ�ำ เป็็น เพื่่�อให้้ทัันต่่อความต้้องการที่่�จะ
เจีียรผ่่านถนนราดยางเป็็นเวลาหลายชั่่�วโมง

ขุุมพลัังที่่�ประหยััดน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

เครื่องยนต์ Cat 9.3 เหมาะส�ำหรับการลดการเผาไหม้น�้ำมันเชื้อเพลิง
และมอบขุมพลังที่จ�ำเป็น เพื่อช่วยให้คุณได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
ระบบระบายความร้้อนความจุุสููงจะช่่วยให้้เครื่่�องยนต์์มีีอุุณหภููมิิที่่�
เหมาะสมสำำ�หรัับประสิิทธิิภาพความประหยััดน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงสููงสุุด
และลดการปล่่อยไอเสีีย คุุณสมบััติต่ิ ่างๆ เช่่น การควบคุุมโหลด
อััตโนมััติิและการเลืือกความเร็็วโรเตอร์์หลายระดัับ จะปรัับให้้เข้้ากัับ
ความต้้องการบนเครื่่�องยนต์์ เพื่่�อให้้ทำำ�งานได้้อย่่างราบรื่่�นและ
มีีประสิิทธิิภาพ
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การกำำ�จััดวััสดุุที่ทร
่� งประสิิทธิิภาพ

สายพานลำำ�เลีียงความจุุสููงจะช่่วยให้้กำ�จั
ำ ัดวััสดุุที่่�กััดได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ พร้้อมระบบควบคุุมการเทที่่�โดดเด่่น ช่่องเปิิดแบบกว้้าง
และสายพานที่่�ไร้้รอยต่่อจะระบายห้้องโรเตอร์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ปรัับความเร็็วสายพานให้้เหมาะกัับประเภทวััสดุุและอััตราการผลิิต
ในขณะที่่�คุุณสมบััติิ “การบููสต์์” ในตััวจะให้้การเร่่งชั่่�วคราวในความเร็็ว
สายพานเพื่่�อช่่วยให้้ขนย้้ายวััสดุุได้้อย่่างรวดเร็็ว นอกจากนี้้� สายพาน
ยัังสามารถถอยหลัังเพื่่�อให้้ทำำ�ความสะอาดได้้เร็็วยิ่่�งขึ้้�น พร้้อมกัันนั้้�น
ฝาครอบไวนิิลแม่่เหล็็กยัังช่่วยให้้สามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างรวดเร็็วเพื่่�อ
ตรวจหาการสึึกหรอของโรลเลอร์์

แรงฉุุดลากที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นสำำ�หรัับ

ความคล่่องตััวและการควบคุุมที่่�
เหมาะสม

ตััวเลืือกช่่วงล่่างแบบล้้อยางหรืือแบบสายพานตีีนตะขาบจะเพิ่่�มความสมดุุลระหว่่างแรงฉุุดลาก ความเร็็ว และความคล่่องตััว ขาหลัังขวาแบบหมุุนจะ
เพิ่่�มความเสถีียรและแรงฉุุดลากสููงสุุดในการตััดที่่�ยากลำำ�บาก พร้้อมกัับเพิ่่�มความสามารถในการตััดเรีียบในยามที่่�ต้้องการ ชุุดน้ำำ��หนัักบััลลาสต์์เสริิม
จะช่่วยเพิ่่�มผลผลิิตในการใช้้งานเฉพาะทาง

คล่่องตััวมากขึ้้�น

ระบบขัับเคลื่่�อนขั้้�นสููง

โหมดบัังคัับเลี้้�ยวสี่่�โหมดพร้้อมการปรัับแนวและการติิดตามขั้้�นสููงจะให้้
ความแม่่นยำำ�ในการบัังคัับเลี้้�ยว ช่่วงล่่างแบบล้้อยางจะให้้ความเร็็วใน
การเคลื่่�อนที่่�ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นภายในพื้้�นที่่�งาน และมาพร้้อมล้้อยางตัันสี่่�ล้้อที่่�
มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 660 มม. (25.9 นิ้ว) และมีความกว้าง 260 มม.
(10.2 นิ้ว)

ระบบขัับเคลื่่�อนที่่�ทนทานพร้้อมระบบควบคุุมแรงฉุุดลากอััตโนมััติิจะ
ขัับเคลื่่�อนสายพานตีีนตะขาบในรููปแบบการขัับเคลื่่�อนผสมผสาน
เพื่่�อให้้มีีแรงฉุุดลากที่่�สม่ำำ��เสมอสำำ�หรัับการใช้้งานแทบทุุกประเภท
การรัับรู้้�น้ำ��ำ หนัักโหลดอััตโนมััติิในโรเตอร์์จะปรัับความเร็็วในการกััด
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการค้้างและทำำ�ให้้งานเดิินหน้้า เพื่่�อช่่วยเพิ่่�ม
ผลผลิิตสููงสุุด

สายพานตีีนตะขาบที่่�ได้้แรงบัันดาลใจ
มาจากรุ่่�นก่่อน

เพิ่่�มความหลากหลายในการใช้้งาน

ระบบช่วงล่างแบบสายพานตีนตะขาบเสริมจะใช้ประโยชน์จากการ
ออกแบบที่ผ่านการพิสูจน์จากรถขุด Cat 307 และ 308 รูปทรงสายพาน
ตีนตะขาบที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีจะให้แรงฉุดลากสูงและการกระจาย
น�้ำหนักที่ดียิ่งขึ้นขณะกัดรอยตัดลึกหรือผ่านวัสดุแข็ง

ขาหลัังขวาแบบหมุุนจะช่่วยให้้คุุณสามารถเลืือกตำำ�แหน่่งตามการใช้้
งานได้้ โดยสามารถจััดตำำ�แหน่่งนอกห้้องตััด เมื่่�อต้้องการเสถีียรภาพ
สููงสุุดเพื่่�อให้้มีีแรงฉุุดลากเพิ่่�มเติิมในการตััดที่่�ยากลำำ�บาก จััดตำำ�แหน่่ง
ขาภายในหน้้าห้้องโรเตอร์์เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการตััดเรีียบและ
ยืืดสถานีีควบคุุมแบบเลื่่�อนเพื่่�อการมองเห็็นที่่�ดีีขึ้้�น
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ทนทานและไว้้ใจได้้

ระบบตััด

ระบบตััดที่่�แข็็งแกร่่งออกแบบมาให้้ทนต่่อการใช้้งานที่่�หนัักหน่่วงและผลิิตมาให้้มีีความทนทานด้้วยโครงสร้้างเหล็็กหนาและอััลลอยเสริิม
ความแข็็งแกร่่งเพื่่�อให้้ทนต่่อการขััดสีี

ความทนทานที่่�ผ่่านการออกแบบ

ระบบขัับโรเตอร์์มีีคลััตช์์แห้้งสำำ�หรัับงานหนััก ชุุดขัับสายพานสองขั้้�นตอน
และระบบปรัับความตึึงสายพานอััตโนมััติิสำำ�หรัับป้้องกัันการลื่่�นไถล
ห้้องตััดเสริิมความแข็็งแกร่่งจะช่่วยเพิ่่�มความทนทานให้้กัับพื้้�นที่่�ที่่�มีี
การขััดสีีสููง

การสึึกหรอและการบำำ�รุุงรัักษาที่่�ลดลง

สกีีป้้องกัันการสึึกหรอแบบสลัักเหล็็กที่่�ชุุบแข็็งจะครอบคลุุมความยาว
ทั้้�งหมดของเพลทด้้านข้้าง และตีีนตะขาบป้้องกัันการสึึกหรอ แบบกลัับ
ด้้านได้้ บนชุุดป้้องกัันแผ่่นจะช่่วยลดการสึึกหรอและการบำำ�รุุงรัักษา
โรเตอร์์ System K ออกแบบมาให้้ทนต่่อการใช้้งานที่่�หนัักหน่่วง
ส่่วนครีีบแบบกลัับด้้านได้้และอััลลอยความแข็็งแกร่่งสููงจะช่่วยยืืดอายุุ
การใช้้งานองค์์ประกอบ

การควบคุุมที่่�แม่่นยำำ�

แผ่่นไถและเพลทด้้านข้้างที่่�ควบคุุมด้้วยไฮดรอลิิกจะช่่วยให้้คุุณสามารถ
ปรัับได้้ตามต้้องการ ขณะเดีียวกัันเพลทด้้านข้้างจะใช้้กระบอกสููบแบบ
รัับรู้้�ตำำ�แหน่่งเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นสกีีเฉลี่่�ยสำำ�หรัับการควบคุุมเกรด แผ่่นไถ
จะใช้้แรงกดแบบปรัับได้้เพื่่�อให้้วัสดุ
ั ุยัังอยู่่�ภายในและลดการกวาดลง
สััญญาณที่่�มองเห็็นได้้จากพื้้�นและสถานีีควบคุุมจะช่่วยให้้รู้้�ตำำ�แหน่่งของ
โรเตอร์์ในความลึึกหลายระดัับได้้อย่่างง่่ายดาย
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เพิ่่�
ม
ความแม่่
น
ยำำ
�
ด้้วยเทคโนโลยีีแบบผสานรวม
เพิ่่�มความแม่่นยำำ�ด้้วยคุุณสมบััติิอััตโนมััติิ
ท�ำการตัดได้อย่างแม่นย�ำและท�ำซ�้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยการคาดเดาอีกต่อไป ด้วยคุณสมบัติอัตโนมัติภายใน Cat GRADE แบบผสานรวมที่มีระบบ
Grade and Slope กล่องควบคุมเกรดเสริมจะช่วยให้เข้าถึงการตั้งค่าระดับความสูงและความลาดได้อย่างง่ายดายและสามารถจัดต�ำแหน่งในสถานี
ควบคุมหรือที่ด้านหลังของเครื่องจักร เพื่อให้สามารถโต้ตอบกับระบบเกรดได้จากระดับพื้น ต้องสลับเซ็นเซอร์หรือไม่ สลับไปมาระหว่างเซ็นเซอร์เกรด
หรือความลาดหลายตัวโดยที่ยังคงความแม่นย�ำและความราบรื่นได้อย่างต่อเนื่องส�ำหรับโครงการทุกระดับ

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�ยนเกรดและความลาดโดยอััตโนมััติสำิ ำ�หรัับ
ตััวตััดเริ่่�มต้้นหรืือสิ้้�นสุุดทรงเรีียวในระยะทางที่่�ระบุุไว้้ โดยไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องคำำ�นวณให้้ซัับซ้้อน สามารถบัันทึึกค่่าที่่�ป้้อนและเรีียกใช้้สำำ�หรัับ
โครงการในอนาคตได้้

3D ความสามารถในการกััดแบบ

3D

สามารถปรับปรุงเครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน Cat ได้ด้วยการกัด
แบบ 3D เต็มรูปแบบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อมูลจ�ำเพาะของงาน
(ต้้องการฮาร์์ดแวร์์เพิ่่�มเติิม)
เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน PM310, PM312 และ PM313
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สภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการทำำ�งาน

ออกแบบมาเพื่่�อผู้้�ควบคุุม
การมองเห็็น
และความสะดวกสบายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
สถานีควบคุมแบบเลื่อนจะยืดได้สูงสุด 215 มม. (8.5 นิ้ว) เพื่อให้มอง
เห็นขอบตัดได้ดียิ่งขึ้น สถานีควบคุมมาพร้อมที่นั่งระบบกันสะเทือน
ที่่�สามารถจััดตำำ�แหน่่งเพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกสบายสููงสุุดหรืือเลื่่�อน
ถอยหลัังเพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�ขณะยืืน
หลัังคาไฟฟ้้าเสริิมมีีส่่วนขยายด้้านข้้างแบบผสานรวมทางด้้านขวา
และใช้้งานง่่าย ซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�มการป้้องกัันจากสภาพแวดล้้อมตาม
ธรรมชาติิ สามารถติิดตั้้�งแผงกระจกหน้้าเสริิมเพื่่�อเพิ่่�มความสะดวก
สบายให้้ผู้้�ควบคุุมได้้

ควบคุุมได้้ง่่าย

ขณะใช้้งานเครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน คุุณต้้องเข้้าถึึงอุุปกรณ์์
ควบคุุมที่่�จำำ�เป็็นอย่่างรวดเร็็วเพื่่�อทำำ�งานให้้สำำ�เร็็จลุุล่่วง ไม่่ว่่าจะอยู่่�
ในสถานีีควบคุุมหรืือบนพื้้�น เราได้้ออกแบบอุุปกรณ์์ควบคุุมให้้ใช้้งาน
ง่่าย เพื่่�อให้้คุุณสร้้างผลผลิิตได้้ตลอดทั้้�งวััน

สภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�สะอาดขึ้้�น
เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน Cat ออกแบบมาพร้อมระบบบ�ำบัดฝุ่น
เสริมและบาร์ฉีดพ่นเพื่อก�ำจัดฝุ่นออกจากพื้นที่ท�ำงานให้ได้มากที่สุด
ซึ่งจะช่วยฟอกอากาศให้กับพนักงานและสภาพแวดล้อมโดยรอบ
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เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน PM310, PM312 และ PM313

ตััวช่่วยตััดเรีียบ
ตััดใกล้้กัับสิ่่�งกีีดขวางทางด้้านขวาได้้มากขึ้้�น โดยใช้้
กล้้องระยะไกลเสริิมเหนืือกล่่องเครื่่�องตััดที่่�มีีบรรทััด
คำำ�แนะนำำ�บนหน้้าจอที่่�ปรัับได้้ โดยสามารถดููผ่่าน
จอสััมผัสั บนคอนโซลของผู้้�ควบคุุมหลััก

เทคโนโลยีีแบบผสานรวม
ไฟส่่องสว่่างพื้้�นที่่ทำ� ำ�งาน
สถานีีควบคุุมที่่�ใช้้งานง่่ายและอุุปกรณ์์ควบคุุมระดัับพื้้�น
มีีไฟส่่องสว่่างสำำ�หรัับสภาพแวดล้้อมที่่�มีีแสงน้้อย และ
พื้้�นที่่�ทำ�ำ งานมีีแสงสว่่างอย่่างทั่่�วถึึงเพื่่�อช่่วยให้้คุุณทำำ�งาน
ได้้ทั้้�งกลางวัันและกลางคืืน

กล้้องระยะไกล
มองเห็็นขอบตััด สายพานลำำ�เลีียง และด้้านหลััง
ของเครื่่�องจัักรได้้ดีียิ่่�งขึ้้�นด้้วยกล้้องระยะไกล
เสริิมที่่�ดููได้้จากจอสััมผััสหลัักในสถานีีควบคุุม

สามารถจััดตำำ�แหน่่งกล่่องควบคุุมเกรดเสริิมในสถานีี
ควบคุุมหรืือที่่�ด้้านหลัังของเครื่่�องจัักร เพื่่�อให้้สามารถ
โต้้ตอบกัับระบบเกรดผ่่านจอสััมผัสที่่
ั �ใช้้งานง่่าย

คอนโซลด้้านขวาตามหลััก
การยศาสตร์์
ที่่�พัักแขนด้้านขวาแบบปรัับได้้สามารถยก
ลดระดัับ หรืือเลื่่�อนไปข้้างหน้้าและเลื่่�อนกลัับได้้
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�ควบคุุม ไม่่ว่่า
จะนั่่�งหรืือยืืน มีีการผนวกตััวควบคุุมเพิ่่�มเติิม
เข้้ากัับที่่�พัักแขนเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและ
หลัักการยศาสตร์์ให้้กัับผู้้�ควบคุุม

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน PM310, PM312 และ PM313
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โรเตอร์ CAT SYSTEM K

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้ความสามารถในการตััด
โรเตอร์ Cat System K สร้างขึ้นส�ำหรับเครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน Cat โดยเฉพาะ เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานด้านการกัดหลากหลายรูปแบบ
พร้อมการไหลของวัสดุที่ทรงประสิทธิภาพและรูปแบบการตัดที่ยอดเยี่ยม โรเตอร์ System K มีระยะห่างของฟันให้เลือกใช้หลากหลายแบบ
เพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการด้้านการใช้้งานของคุุณ โดยออกแบบมาให้้บำ�รุ
ำ ุงรัักษาได้้ง่่ายและยืืดอายุุการใช้้งานของโรเตอร์์

การออกแบบที่่ยึึ� ด
เครื่่�องมืือโฉมใหม่่

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

การถอดฟััน
ที่่�ง่่ายดาย
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การถอดฟัันที่่ง่� ่ายดาย
โรเตอร์ System K ออกแบบมาให้ถอดเปลี่ยน
ฟันของเครื่องตัดได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยสามารถถอดฟันได้หลายวิธีด้วยกัน
ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าคุุณถนััดวิิธีีไหนมากที่่�สุุด

กลัับด้้านได้้
ครีีบคิิกเกอร์์

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน PM310, PM312 และ PM313

การออกแบบ
ทรงเรีียวคู่่�

โรเตอร์์สำำ�หรัับการใช้้
งานหลากหลายรููปแบบ

โรเตอร์ System K มีระยะห่างของฟันให้เลือก
ใช้หลากหลายแบบเพื่อให้ตรงกับข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับงาน โดยสร้างขึ้นจากอัลลอยที่มี
ความแข็็งแกร่่งสููงและออกแบบมาให้้ทนต่่อ
การใช้้งานที่่�หนัักหน่่วง

ที่่�ยึึดเครื่่�องมืือที่่�มีี
คุุณสมบััติิหลากหลาย

ฟันเพชรของ CAT

ลดต้้นทุุนโครงการ
ส�ำหรับการใช้งานกับหินน�้ำมันดิบโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง เช่น
ทางหลวงหรือมอเตอร์เวย์ ให้พิจารณาฟันเพชรของ Cat ที่
ออกแบบมาเฉพาะส�ำหรับโรเตอร์ System K ฟันเพชรจะคง
ความคมได้ยาวนานกว่าฟันคาร์ไบด์ทั่วไปถึง 80 เท่า ท�ำให้
เครื่องจักรของคุณอยู่กับการกัดมากกว่าการเปลี่ยนฟัน

ทำำ�ไมต้้องเลืือกใช้้ฟัันเพชร

ฟัันจะคงความคมตลอดอายุุการใช้้งานของฟัันเพื่่�อให้้:
+
+
+
+

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

ฟัันเพชร

คงความคมได้้ยาวนานกว่่า
ฟััน
คาร์์ไบด์์
ทั่วไป 35 ก.

ฟััน
ยางมะตอย
เพชร

ฟััน
เพชร
อายุุการใช้้งานยาวนาน

ยาวนานกว่่า
ถึึง

ยาวนานกว่่า
ถึึง

40เท่า

80เท่า

ประหยััดต้้นทุุน
น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

สูงสุด 15%

อายุุการใช้้งานเฉลี่่�ยและจำำ�นวนตัันที่่�แน่่นอนได้้รัับ
ผลกระทบจากวััสดุุส่่วนผสมในท้้องถิ่่�นและเทคนิิคการใช้้งาน
ฟันยางมะตอยเพชรใช้งานได้นานกว่าถึง 40 เท่า และ
ฟันเพชรอายุการใช้งานยาวนานใช้งานได้นานกว่าถึง 80 เท่า
เมื่อเทียบกับฟันคาร์ไบด์ทั่วไป 35 ก.

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน PM310, PM312 และ PM313
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การซ่อมบ�ำรุงและการบ�ำรุงรักษาตามปกติคือสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยให้เครื่องจักรของคุณท�ำงานได้ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ PM310, PM312 และ
PM313 ออกแบบมาพร้อมระยะการบ�ำรุงรักษาที่ยาวนาน ช่องซ่อมบ�ำรุงขนาดใหญ่ และฝาครอบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถเดินเข้าถึงระบบและองค์
ประกอบส�ำคัญได้ องค์ประกอบสายพานตีนตะขาบจะไม่มีค่าบ�ำรุงรักษา พร้อมแผ่นรองตีนตะขาบที่ถอดเปลี่ยนได้ง่าย เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนองค์
ประกอบที่มีการสึกหรอสูง ตัวแทนจ�ำหน่าย Cat ของคุณจะพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมบ�ำรุง ชุดซ่อมแซม และความพร้อมในการให้บริการ
ชิ้นส่วนที่สะดวกสบาย

การซ่่อมบำำ�รุุง
ที่่�ออกแบบมาอย่่างเหมาะสม

ประหยััดเวลา

คุุณสมบััติที่่ิ �จะช่่วยให้้ซ่่อมบำำ�รุุงได้้อย่่างรวดเร็็วและง่่ายดาย
อุุปกรณ์์ควบคุุมระดัับพื้้�นและอุุปกรณ์์
หมุุนโรเตอร์์ที่่�สั่่�งงานด้้วยไฮดรอลิิก
เสริิมจะช่่วยให้้ถอดเปลี่่�ยนฟัันได้้ง่่าย
ยิ่่�งกว่่าเดิิม
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ตััวเลืือกการชำำ�ระล้้างด้้วยแรงดัันสููง
หรืือต่ำำ��จะเชื่่�อมต่่อกัับถัังน้ำำ��ในตััวเพื่่�อ
ให้้ทำำ�ความสะอาดได้้ง่่าย

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน PM310, PM312 และ PM313

ในระหว่่างการบำำ�รุุงรัักษาและการซ่่อม
บำำ�รุุง ระบบขัับเสริิมจะช่่วยให้้ใช้้งาน
ฟัังก์์ชัันเครื่่�องจัักรที่่�เลืือกได้้เลยโดย
ไม่่ต้้องสตาร์์ทเครื่่�อง

เทคโนโลยี CAT LINK

จััดการอุุปกรณ์์ของคุุณโดยไม่่ต้้องอาศััยการคาดเดาอีีกต่่อไป
เทเลแมติกส์ CAT LINK จะช่วยขจัดความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการอุปกรณ์และพื้นที่งานของคุณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเครื่องจักร
วัสดุ และบุคลากรของคุณ แล้วจัดส่งให้คุณในรูปแบบที่ปรับแต่งได้
CAT PRODUCT LINK™
Product Link™ จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากทรัพย์สินทุกประเภทและทุกแบรนด์ของคุณ

โดยอัตโนมัติ ข้อมูล เช่น ต�ำแหน่ง จ�ำนวนชั่วโมง การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง ผลผลิต เวลา
เดินเบา การแจ้งเตือนการบ�ำรุงรักษา รหัสการวินิจฉัย และสภาพเครื่องจักรสามารถ
ดููออนไลน์์ได้้จากแอปพลิิเคชัันบนเว็็บและบนมืือถืือ
VISIONLINK®

เข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย VisionLink® และใช้ประกอบการตัดสิน
ใจเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ลดความยุ่งยากในการบ�ำรุงรักษา และปรับปรุงความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่งานของคุณ ตัวแทนจ�ำหน่าย Cat
สามารถช่วยคุณก�ำหนดค่ารายการที่คุณต้องการเพื่อเชื่อมต่อกลุ่มเครื่องจักรและ
จัดการธุรกิจของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนที่คุณไม่ต้องการ ด้วยตัวเลือก
ระดับการสมัครรับข้อมูลต่างๆ สามารถสมัครเพื่อรับการรายงานผ่านเครือข่ายมือถือ
หรือผ่านดาวเทียม

การซ่่อมบำำ�รุุงระยะไกล
การแก้ไขปัญหาระยะไกลจะช่วยให้ตัวแทนจ�ำหน่าย Cat สามารถทดสอบการวินิจฉัย
บนเครื่องจักรที่เชื่อมต่อระยะไกลของคุณ พร้อมกับระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะที่
เครื่องจักรก�ำลังท�ำงาน การแก้ไขปัญหาระยะไกลยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าช่างเทคนิคจะ
มาพร้้อมชิ้้�นส่่วนและเครื่่�องมืือที่่�ถููกต้้องตั้้�งแต่่ครั้้�งแรก โดยไม่่ต้้องเสีียเวลาเดิินทาง
หลายรอบ ช่่วยประหยััดเวลาและทรััพย์์สิินของคุุณ
แฟลชระยะไกลจะอัปเดตซอฟต์แวร์ออนบอร์ดโดยไม่ต้องอาศัยช่างเทคนิค จึงลดเวลา
ที่ใช้ในการอัปเดตได้มากถึง 50% ลดเวลาหยุดท�ำงานโดยสามารถอัปเดตได้ในยามที่
สะดวก เพื่อให้ทรัพย์สินของคุณท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
แอป Cat จะช่วยให้คุณสามารถจัดการทรัพย์สินของคุณจากสมาร์ทโฟนได้โดยตรง
ติดตามข้อมูล เช่น ต�ำแหน่งกลุ่มเครื่องจักรหรือจ�ำนวนชั่วโมง รับการแจ้งเตือนส�ำคัญ
ส�ำหรับการบ�ำรุงรักษาที่จ�ำเป็น และขอรับการซ่อมบ�ำรุงจากตัวแทนจ�ำหน่าย Cat ใน
พื้นที่ของคุณ

Caterpillar จะเปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ บริิการ และเทคโนโลยีีในแต่่ละภููมิภิ าคในช่่วงเวลาที่่�แตกต่่างกััน โปรดตรวจสอบกัับตััวแทนจำำ�หน่่าย Cat ในพื้้�นที่่�ของคุุณ เพื่่�อดููความพร้้อมในการให้้บริิการ
และข้้อมููลจำำ�เพาะของเทคโนโลยีี

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน PM310, PM312 และ PM313
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ข้้อมููลจำำ�เพาะทางเทคนิิค
เครื่่�องยนต์์

รุ่่�นเครื่่�องยนต์์
ก�ำลังรวมของเครื่องยนต์ – SAE J1995
U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,

Korea Tier 4 Final
Brazil MAR-1, ซึ่่�งเทีียบเท่่า
U.S. EPA Tier 3 และ EU Stage IIIA

ความเร็็วการใช้้งาน
ความเร็็วการเคลื่่�อนที่่�สููงสุุด – สายพานตีีนตะขาบ
ความเร็็วการเคลื่่�อนที่่�สููงสุุด – ล้้อ

Cat C9.3
251 kW 336.6 hp
246 kW 330 hp

ม./นาที 108 ฟุต/นาที
5.5 กม./ชม. 3.4 ไมล์ต่อชั่วโมง
7.5 กม./ชม. 4.7 ไมล์ต่อชั่วโมง
33

ระบบตััด

ความกว้างในการกัด PM310
จ�ำนวนฟัน PM310 (ระยะห่าง 15 มม.)
ความกว้างในการกัด PM312
จ�ำนวนฟัน PM312 (ระยะห่าง 15 มม.)
ความกว้างในการกัด PM313
จ�ำนวนฟัน PM313 (ระยะห่าง 15 มม.)
ความลึึกในการตััดสููงสุุด
ความเร็็วโรเตอร์์
รััศมีีการตััดด้้านซ้้ายต่ำำ�สุ
� ุด – สายพานตีีนตะขาบ
รััศมีีการตััดด้้านซ้้ายต่ำำ��สุุด – ล้้อ
รััศมีีการตััดด้้านขวาต่ำำ�สุ
� ุด – สายพานตีีนตะขาบ
รััศมีีการตััดด้้านขวาต่ำำ�สุ
� ุด – ล้้อ

น้ำำ��หนัักเครื่่�องจัักร

น�้ำหนักการใช้งาน PM310 – สายพานตีนตะขาบ
น�้ำหนักการใช้งาน PM310 – ล้อ
น�้ำหนักในการขนส่ง PM310 – สายพานตีนตะขาบ
น�้ำหนักในการขนส่ง PM310 – ล้อ
น�้ำหนักการใช้งาน PM312 – สายพานตีนตะขาบ
น�้ำหนักการใช้งาน PM312 – ล้อ
น�้ำหนักในการขนส่ง PM312 – สายพานตีนตะขาบ
น�้ำหนักในการขนส่ง PM312 – ล้อ
น�้ำหนักการใช้งาน PM313 – สายพานตีนตะขาบ
น�้ำหนักการใช้งาน PM313 – ล้อ
น�้ำหนักในการขนส่ง PM313 – สายพานตีนตะขาบ
น�้ำหนักในการขนส่ง PM313 – ล้อ

1000

มม.

39.4

นิ้ว

1225

มม.

48.2

นิ้ว

91
106
1300

มม.

51.2

นิ้ว

111

มม. 13.0 นิ้ว
รอบต่อนาที
4.14 ม. 13.58 ฟุต
4.23 ม. 13.88 ฟุต
1.92 ม. 6.30 ฟุต
2.00 ม. 6.56 ฟุต

ความจุุในการเติิมเพื่่�อซ่่อมบำำ�รุุง

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

ขนาด

A ความยาวโดยรวม (ยกสายพานลำำ�เลีียงขึ้้�น)
B ความกว้้างของเครื่่�องจัักร (ขาใน)
B1 ความกว้้างของเครื่่�องจัักร (ขานอก)
C ความสููงสููงสุุด (ยกสายพานลำำ�เลีียงขึ้้�น)
D ความสููงถึึงหลัังคาเสริิม
E	ระยะห่่างสููงสุุดของรถบรรทุุก
F ความยาวของสายพานลำำ�เลีียง
G	สวิิงสายพานลำำ�เลีียง

330

97 / 109 / 121

21,780

48,016

21,080

กก.
กก.
20,168 กก.
19,468 กก.
21,967 กก.
21,267 กก.
20,355 กก.
19,655 กก.
22,071 กก.
21,371 กก.
20,460 กก.
19,759 กก.

46,473

ปอนด์
ปอนด์
44,463 ปอนด์
42,920 ปอนด์
48,429 ปอนด์
46,886 ปอนด์
44,875 ปอนด์
43,332 ปอนด์
48,658 ปอนด์
47,115 ปอนด์
45,107 ปอนด์
43,561 ปอนด์

แกลลอน
22 ล. 5.8 แกลลอน
62 ล. 16.4 แกลลอน
30 ล. 7.9 แกลลอน
59 ล. 15.6 แกลลอน
1260 ล. 332.9 แกลลอน
600

ม. 36.45 ฟุต
ม. 7.15 ฟุต
2.54 ม. 8.33 ฟุต
5.15 ม. 16.90 ฟุต
3.75 ม. 12.30 ฟุต
4.70 ม. 15.42 ฟุต
7.08 ม. 23.23 ฟุต
±60˚ จากศูนย์กลาง
2.18

ขนาดในการขนส่่ง

D

9.32

ม.
2.54 ม.
3.00 ม.
4.26 ม.

30.58

5.04

ม.

16.54

ฟุต

5.90

ม.

19.36

ฟุต

E C

I
J

K

G
F
B1

B
G
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ฟุต
8.33 ฟุต
9.84 ฟุต
13.98 ฟุต

A

D1

น้ำำ��หนัักที่่�แสดงเป็็นค่่าโดยประมาณและรวม:
•	น้ำำ��หนัักการใช้้งานรวมน้ำำ��ยาระบายความร้้อน, สารหล่่อลื่่�น, น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงเต็็มถััง, น้ำำ��เต็็มถััง และ
ผู้ควบคุมน�้ำหนัก 75 กก. (165 ปอนด์)
• น�้ำหนักในการขนส่งรวมน�้ำยาระบายความร้อน, สารหล่อลื่น, ถังน�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีน�้ำมันเชื้อเพลิง 50%
และถังน�้ำว่างเปล่า

158.5

11.11

H ความยาวในการขนส่่ง
B1 ความกว้้างในการขนส่่ง (ขานอก)
D1 ความสููงในการขนส่่ง (ลดหลัังคาลง)
I ความยาว
(สายพานตีีนตะขาบถึึงสายพานตีีนตะขาบ)
J ความยาวของเครื่่�องจัักร
(สายพานตีีนตะขาบด้้านหลัังถึึงด้้านหน้้า)
K ความยาวของเครื่่�องจัักรพื้้�นฐาน

H

ล.

อุุปกรณ์์มาตรฐานและอุุปกรณ์์เสริิม

อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไป โปรดปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่าย Cat ของคุณเพื่อขอรายละเอียด
ภาวะแวดล้้อมของผู้้�ควบคุุม
สถานีีควบคุุมแบบเลื่่�อน
ที่่�นั่่�งระบบกัันสะเทืือน
แผงปุ่่�มควบคุุมระดัับพื้้�น
จอสัมผัส LCD ความละเอียดสูงแบบเดี่ยว
ช่องต่อไฟฟ้า 12 โวลต์
จอสัมผัส LCD ความละเอียดสูงที่เป็นอุปกรณ์เสริม
หลัังคาไฟฟ้้า
กระจกหน้้า
กล้้องระยะไกลที่่�มีีระบบนำำ�ทางขอบตััด

เทคโนโลยี CAT CONNECT

ความสามารถในการแก้้ไขปััญหาระยะไกล

มาตรฐาน










มาตรฐาน

Cat GRADE



เซ็็นเซอร์์คลื่่�นเสีียง (ค่่าเฉลี่่�ยหรืือเส้้นเชืือก)
จอแสดงผลและอุุปกรณ์์ควบคุุมเกรดระดัับพื้้�น

ระบบโรเตอร์์

การจ้้วงตััดอััตโนมััติิ
คุุณสมบััติิการเปลี่่�ยนอััตโนมััติิ
การข้้ามสิ่่�งกีีดขวาง
ความในการตััดสามระดัับ
โรเตอร์ System K - มาตรฐาน (15 มม.)
โรเตอร์ System K - หยาบ (18 มม.)
โรเตอร์ System K - ละเอียด (8 มม.)
ฟัันเพชร
เครื่่�องมืือถอดฟัันแบบนิิวเมติิก
ตััวสกััดที่่�ยึึดเครื่่�องมืือ
อุุปกรณ์์หมุุนโรเตอร์์
ชุุดบััลลาสต์์

เสริิม




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

ระบบกำำ�ลัังเกีียร์์

มาตรฐาน

อุุปกรณ์์ควบคุุมรอบเดิินเบาของเครื่่�องยนต์์อััตโนมััติิ
ระบบระบายความร้้อนความจุุสููง
อุุปกรณ์์ควบคุุมโหลดอััตโนมััติิ
ช่่วงล่่างแบบล้้อยาง
ช่่วงล่่างแบบสายพานตีีนตะขาบ
ใบรับรอง CE



ระบบไฮดรอลิิก

มาตรฐาน

เสริิม









Cat Product Link

สายพานลำำ�เลีียง

เสริิม




มาตรฐาน

เสริิม






มาตรฐาน

เสริิม













ระบบควบคุุมแรงฉุุดลาก

การซ่่อมบำำ�รุุงและการบำำ�รุุงรัักษา

พอร์์ตเก็็บตััวอย่่างสำำ�หรัับการเก็็บตััวอย่่างน้ำำ��มััน
ตามก�ำหนดการ (S·O·S)
ก้้านวััดน้ำำ��มัันเครื่่�องระดัับแพลตฟอร์์ม
ถังน�้ำในตัว 1,260 ล. (333 แกลลอน)
วาล์์วเติิมน้ำำ��ด้้านข้้าง
ระบบฉีีดพ่่นน้ำำ��
คอมเพรสเซอร์์อากาศ
ระบบขัับเสริิม
ระบบชำำ�ระล้้างแรงดัันสููง
ระบบชำำ�ระล้้างแรงดัันต่ำำ��
ระบบฉีีดพ่่นน้ำำ��เสริิม
แฟลชระยะไกล

ความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััย
ราวจัับแพลตฟอร์์ม
สัญญาณ/แตรเตือน
ไฟทำำ�งานแบบฮาโลเจน
ไฟท�ำงานแบบ LED
(แบบคงที่่�, ติิดตั้้�งบนเสา, ยึึดด้้วยแม่่เหล็็ก)
ไฟเตืือน (คงที่่�)
ไฟส่่องสว่่างการขัับขี่่�
ไฟสััญญาณรถบรรทุุก
กล้้องระยะไกล
(ด้้านหลััง, ด้้านหน้้า, ขอบตััด)

เสริิม



มาตรฐาน

เสริิม













มาตรฐาน

เสริิม












เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน PM310, PM312 และ PM313

15

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Cat, บริการของตัวแทนจ�ำหน่าย และโซลูชันส�ำหรับอุตสาหกรรมได้ที่เว็บ www.cat.com
© 2020 Caterpillar สงวนลิขสิทธิ์
VisionLink เป็นเครื่องหมายการค้าของ Trimble Navigation Limited ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

เอกสารและข้้อมููลจำำ�เพาะอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงโดยไม่่ได้้แจ้้งให้้ทราบ เครื่่�องจัักรที่่�แสดงในภาพถ่่ายอาจมีีอุุปกรณ์์เสริิม
เพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย Cat ของคุณเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
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