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เครื่อ�่ งปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน
เครื่่�องปาดแบบไม่่ใช้้ความร้้อน Cat® PM313 มาพร้้อมกำำ�ลัังการผลิิตที่่มีี� ประสิิทธิิภาพและความสามารถในการตััดขั้�น้ สููงด้้วย
Cat GRADE ที่่�มีีเทคโนโลยีี Grade and Slope ที่่�จะเพิ่่�มความแม่่นยำำ�ในการตััด อุุปกรณ์์ควบคุุมที่่�เรีียบง่่ายและสภาพการทํํางานของ
ผู้้�ควบคุุมที่่�ดีีขึ้้�นจะช่่วยให้้ทำำ�งานได้้อย่่างสะดวกสบาย ในขณะเดีียวกััน ระยะการซ่่อมบำำ�รุุงที่่�ยาวนานและการเข้้าถึึงองค์์ประกอบ
สำำ�คััญได้้อย่่างสะดวกจะช่่วยให้้การซ่่อมบำำ�รุุงเป็็นเรื่่�องง่่าย มีีตััวเลืือกมากมายที่่�จะช่่วยเพิ่่�มความหลากหลายในการใช้้เครื่่�องจัักร
เพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการด้้านความคล่่องตััวสููงหรืือความสามารถในการผลิิตสููง
คุุณสมบััติิบางอย่่างอาจไม่่มีีให้้เลืือกในบางภููมิิภาค ปรึึกษาตััวแทนจำำ�หน่่าย Cat สำำ�หรัับการกำำ�หนดค่่าเฉพาะที่่�มีีให้้เลืือกในภููมิิภาค

เปี่่�ยมประสิิทธิิภาพ

สภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการทำำ�งาน

• เครื่องยนต์ Cat ® C9.3 ได้มาตรฐานการปล่อยไอเสียระดับภูมิภาค
• การท�ำงานที่ลื่นไหลและมีประสิทธิภาพพร้อมฟังก์ชันการควบคุม
รอบเดิินเบาอััตโนมััติิและความเร็็วโรเตอร์์หลายระดัับจะช่่วยปรัับเอาต์์พุุต
ตามความต้้องการบนเครื่่�องยนต์์
• ระบบระบายความร้อนความจุสูงจะช่วยให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิที่เหมาะสม
ส�ำหรับประสิทธิภาพความประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดและลดการปล่อย
ไอเสีีย
• การรับรู้น�้ำหนักโหลดอัตโนมัติในโรเตอร์จะปรับความเร็วในการกัดเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการค้างและเพิ่มผลผลิตสูงสุด

• ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายด้วยที่นั่งระบบกันสะเทือนที่ได้มาตรฐาน
คอนโซลแขนขวาแบบปรับระดับได้ และอุปกรณ์ควบคุมตามหลัก
การยศาสตร์์ที่่�ใช้้ง่่าย
• สถานีควบคุมแบบเลื่อนจะยืดได้สูงสุด 215 มม. (8.5 นิ้ว) เพื่อให้มองเห็น
ขอบตััดได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
• ท�ำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยแผงปุ่มเรืองแสงและพื้นที่ท�ำงานที่มี
แสงสว่่างเพีียงพอ
• จอสัมผัสจะแสดงการเข้าถึงคลัสเตอร์เกจ ข้อมูลการใช้งาน ภาพจากกล้อง
ระยะไกล การควบคุุมเครื่่�องจัักรและการวิินิิจฉััย
• กล้องระยะไกลเสริมจะช่วยให้มองเห็นขอบตัด สายพานล�ำเลียง และ
ด้้านหลัังของเครื่่�องจัักรได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
• ตัดใกล้กับสิ่งกีดขวางทางด้านขวาได้มากขึ้น โดยใช้กล้องระยะไกลเสริม
เหนืือกล่่องเครื่่�องตััดที่่�มีีบรรทััดคำำ�แนะนำำ�บนหน้้าจอที่่�ปรัับได้้
• สามารถเพิ่มกระจกหน้าเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายได้
• ขจัดฝุ่นออกจากพื้นที่ท�ำงานได้มากที่สุดด้วยระบบลดฝุ่นละอองเสริม

ความคล่่องตััวและการควบคุุมที่่�เหมาะสม
• ระบบขับเคลื่อนที่ทนทานจะมีมอเตอร์ความจุแบบดอกจอกคู่ที่เสาขาค�้ำแต่ละ
เสา ซึ่งใช้รูปแบบการขับเคลื่อนผสมผสานเพื่อเพิ่มแรงฉุดลากในการตัดตรง
• ระบบควบคุมแรงฉุดลากอัตโนมัติจะช่วยรักษาความเร็วให้อยู่ในระดับที่คงที่
ภายใต้การใช้งานที่ท้าทายที่สุด
• ขาหลังขวาแบบหมุนจะเพิ่มความเสถียรและแรงฉุดลากสูงสุดในการตัดที่
ยากลำำ�บาก พร้้อมกัับเพิ่่�มความสามารถในการตััดเรีียบในยามที่่�ต้้องการ
• ชุดน�้ำหนักบัลลาสต์เสริมที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตในการใช้งานเฉพาะทาง
• ตัวเลือกช่วงล่างแบบล้อยางหรือแบบสายพานตีนตะขาบจะเพิ่มความสมดุล
ระหว่างแรงฉุดลาก ความเร็ว และความคล่องตัว
• ตัวเลือกช่วงล่างแบบสายพานตีนตะขาบที่ไว้ใจได้จะใช้ประโยชน์จากการ
ออกแบบที่ผ่านการพิสูจน์จากรถโดเซอร์ Cat และระบบปรับความตึง
อัตโนมัติเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องและอายุการใช้งานสายพาน
ตีีนตะขาบที่่�ยาวนานขึ้้�น
• ความสามารถในการสลับไปมาระหว่างความเร็วโรเตอร์หลายระดับผ่าน
ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในระหว่่างการทำำ�งาน
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ระบบตััดที่่�ทนทานและพึ่่�งพาได้้

การซ่่อมบำำ�รุุงง่่ายขึ้้�น

• ระบบขับโรเตอร์มีคลัตช์แห้งส�ำหรับงานหนัก ชุดขับสายพานสองขั้นตอน
และระบบปรัับความตึึงสายพานอััตโนมััติสำำ�
ิ หรัับป้้องกัันการลื่่�นไถล
• ห้องตัดเสริมความแข็งแกร่งจะให้ความทนทานมากยิ่งขึ้น
• สกีเพลทด้านข้างที่ชุบแข็งทั้งตัวและตีนตะขาบป้องกันแผ่นจะช่วยลดการ
สึกหรอและการบ�ำรุงรักษา

• บ�ำรุงรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยช่องซ่อมบ�ำรุงขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถเดิน
เข้้าถึึงองค์์ประกอบสำำ�คััญได้้
• องค์ประกอบสายพานตีนตะขาบแบบไม่ต้องบ�ำรุงรักษาและแผ่นรองตีน
ตะขาบที่ถอดเปลี่ยนได้ง่ายจะช่วยลดต้นทุนในการซ่อมบ�ำรุง
• อุปกรณ์ควบคุมระดับพื้นมาตรฐานและอุปกรณ์หมุนโรเตอร์ที่สั่งงานด้วย
ไฮดรอลิิกเสริิมจะช่่วยให้้ถอดเปลี่่�ยนฟัันได้้ง่่ายยิ่่�งกว่่าเดิิม
• ใช้งานฟังก์ชันเครื่องจักรที่เลือกในระหว่างการบ�ำรุงรักษาและการซ่อมบ�ำรุง
ผ่านระบบขับเสริม
• สายไฟของระบบไฟฟ้าจะใช้รหัสสีและตัวเลขเพื่อให้ระบุได้ง่าย และพันไว้
ด้้วยสายถัักไนลอนกัันการขััดสีีสำำ�หรัับป้้องกัันเพื่่�อให้้ใช้้งานได้้นานยิ่่�งขึ้้�น
• ระยะการซ่อมบ�ำรุงน�้ำมันไฮดรอลิกที่ยาวนานขึ้น: 3,000 ชั่วโมงโดยไม่มี
การเก็็บตััวอย่่างน้ำำ��มััน 6,000 ชั่่�วโมงโดยมีีการเก็็บตััวอย่่างน้ำำ��มััน
• ติดตามการบ�ำรุงรักษาตามก�ำหนดการผ่านบริการเทเลแมติกส์

เพิ่่�มความแม่่นยำำ�ด้้วยเทคโนโลยีี Cat ในตััว
• ท�ำการตัดอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำและท�ำซ�้ำได้ด้วย Cat GRADE
ในตััวที่่�มีีระบบ Grade and Slope
• สามารถจัดต�ำแหน่งกล่องควบคุมเกรดเสริมในสถานีควบคุมหรือที่ด้านหลัง
ของเครื่องจักร เพื่อให้สามารถโต้ตอบกับระบบเกรดได้จากระดับพื้น
• ควบคุมเกรดและความลาดจากกล่องควบคุมได้อย่างสมบูรณ์
• สลับไปมาระหว่างเซ็นเซอร์เกรดหลายตัวโดยที่ยังคงความแม่นย�ำได้อย่าง
ต่่อเนื่่�องในระหว่่างการกััด
• ปรับความเร็วที่โรเตอร์ลงมาที่ตัวตัด เพื่อให้สามารถควบคุมเครื่องจักรได้
อย่างเหมาะสม
• ตั้งค่าและก�ำหนดให้เปลี่ยนเข้า/เปลี่ยนออกจากตัวตัดโดยอัตโนมัติ แล้ว
บันทึกการตั้งค่าไว้ใช้งานในอนาคต
• ก�ำจัดสิ่งกีดขวางในเส้นทางการตัดได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติการข้าม
สิ่่�งกีีดขวาง
• ปรับปรุงส�ำหรับการกัดแบบ 3D เต็มรูปแบบ (ต้องการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม)

โรเตอร์์ High Production System K จะเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพให้้ความสามารถในการตััด
• โรเตอร์ Cat System K โดดเด่นด้วยการไหลของวัสดุที่ทรงประสิทธิภาพ
พร้อมด้วยรูปแบบการตัดที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับการใช้งานต่างๆ
• การออกแบบทรงเรียวคู่จะยึดที่ยึดเครื่องมือให้เข้าที่โดยไม่ต้องใช้หมุดยึด
สลััก หรืือสกรููตััวหนอน ซึ่่�งจะช่่วยย่่นระยะการเปลี่่�ยนทดแทนและไม่่มีี
ความจำำ�เป็็นต้้องใช้้ตััวยึึดหรืือการขัันแน่่นอีีกต่่อไป
• ครีบแบบกลับด้านได้และอัลลอยความแข็งแกร่งสูงจะช่วยลดการสึกหรอ
และการขััดสีี เพื่่�อยืืดอายุุการใช้้งานโรเตอร์์
• ฟันเพชรเสริมสามารถยืดระยะการเปลี่ยนทดแทนได้นานกว่าฟันคาร์ไบด์
ทั่วไปสูงสุด 80 เท่า
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• โมดูลควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control Module - ECM) จะ
ตรวจสอบระบบเครื่่�องจัักรเพื่่�อแจ้้งให้้ผู้้�ควบคุุมทราบถึึงปััญหาด้้าน
ประสิิทธิิภาพ และสามารถจัับคู่่�กัับตััวเลืือก Product Link เพื่่�อเปิิดใช้้งาน
บริิการระยะไกลเพิ่่�มเติิมกัับตััวแทนจำำ�หน่่าย Cat ในพื้้�นที่่�ของคุุณ
• กรองเครื่องยนต์แบบตลับหลายชิ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะลดปริมาณ
ขยะและประหยัดต้นทุนการเปลี่ยนทดแทน
• ความพร้อมในการให้บริการชิ้นส่วนที่แสนสะดวก ต�ำแหน่งของตัวแทน
จ�ำหน่าย และชุดซ่อมบ�ำรุงจะช่วยให้การสั่งซื้อองค์ประกอบที่มีการสึกหรอสูง
เป็นเรื่องง่าย
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อุุปกรณ์์มาตรฐานและอุุปกรณ์์เสริิม

อุุปกรณ์์มาตรฐานและอุุปกรณ์์เสริิมอาจแตกต่่างกัันไป โปรดปรึึกษาตััวแทนจำำ�หน่่าย Cat ของคุุณเพื่่�อขอรายละเอีียด
ภาวะแวดล้้อมของผู้้�ควบคุุม
สถานีีควบคุุมแบบเลื่่�อน
ที่่�นั่่�งระบบกัันสะเทืือน
แผงปุ่่�มควบคุุมระดัับพื้้�น
จอสััมผััส LCD ความละเอีียดสููงแบบเดี่่�ยว
ช่่องต่่อไฟฟ้้า 12 โวลต์์
จอสััมผััส LCD ความละเอีียดสููงที่่�เป็็นอุุปกรณ์์
เสริิม
หลัังคาไฟฟ้้า
กระจกหน้้า
กล้้องระยะไกลที่่�มีีระบบนำำ�ทางขอบตััด
เทคโนโลยีี CAT CONNECT
ความสามารถในการแก้้ไขปััญหาระยะไกล

มาตรฐาน
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สกีีภายใน
เซ็็นเซอร์์คลื่่�นเสีียง (ค่่าเฉลี่่�ยหรืือเส้้นเชืือก)
อุุปกรณ์์ควบคุุมเกรดระดัับพื้้�น
สายพานลำำ�เลีียง
คุุณสมบััติิการบููสต์์การกำำ�จััดวััสดุุ
ระบบลดฝุ่่�นละออง
สายพานลำำ�เลีียงแบบพัับเก็็บด้้วยไฮดรอลิิก
กล้้องระยะไกล (สายพานลำำ�เลีียงโหลด)
ระบบของโรเตอร์์
การจ้้วงตััดอััตโนมััติิ
คุุณสมบััติิการเปลี่่�ยนอััตโนมััติิ
การข้้ามสิ่่�งกีีดขวาง
ความในการตััดสามระดัับ
โรเตอร์์ System K - มาตรฐาน (15 มม.)
โรเตอร์์ System K - หยาบ (18 มม.)
โรเตอร์์ System K - ละเอีียด (8 มม.)
ฟัันเพชร
เครื่่�องมืือถอดฟัันแบบนิิวเมติิก
ตััวสกััดที่่�ยึึดเครื่่�องมืือ
อุุปกรณ์์หมุุนโรเตอร์์
ชุุดบััลลาสต์์

เสริิม





















ระบบกำำ�ลัังเกีียร์์
อุุปกรณ์์ควบคุุมรอบเดิินเบาของเครื่่�องยนต์์
อััตโนมััติิ
ระบบระบายความร้้อนความจุุสููง
อุุปกรณ์์ควบคุุมโหลดอััตโนมััติิ
ช่่วงล่่างแบบล้้อยาง
ช่่วงล่่างแบบสายพานตีีนตะขาบ
ใบรัับรอง CE
ระบบไฮดรอลิิก
ระบบควบคุุมแรงฉุุดลาก
ปั๊๊�มถ่่ายโอนถัังน้ำำ��
ปั๊๊�มส่่งน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
การซ่่อมบำำ�รุุงและการบำำ�รุุงรัักษา
พอร์์ตสำำ�หรัับการเก็็บตััวอย่่างน้ำำ��มัันตาม
กำำ�หนดการ (S·O·S)
ก้้านวััดน้ำำ��มัันเครื่่�องระดัับแพลตฟอร์์ม
ถัังน้ำำ��ในตััว 1,260 ล. (333 แกลลอน)
วาล์์วเติิมน้ำำ��ด้้านข้้าง
ระบบฉีีดพ่่นน้ำำ��
คอมเพรสเซอร์์อากาศ
ระบบขัับเสริิม
ระบบชำำ�ระล้้างแรงดัันสููง
ระบบชำำ�ระล้้างแรงดัันต่ำำ��
ระบบฉีีดพ่่นน้ำำ��เสริิม
แฟลชระยะไกล
ความปลอดภััยและการรัักษาความปลอดภััย
ราวจัับแพลตฟอร์์ม
สััญญาณ/แตรเตืือน
ไฟทำำ�งานแบบฮาโลเจน
ไฟทำำ�งานแบบ LED
(แบบคงที่่�, ติิดตั้้�งบนเสา, ยึึดด้้วยแม่่เหล็็ก)
ไฟเตืือน (คงที่่�)
ไฟส่่องสว่่างการขัับขี่่�
ไฟสััญญาณรถบรรทุุก
กล้้องระยะไกล
(ด้้านหลััง, ด้้านหน้้า, ขอบตััด)

มาตรฐาน

เสริิม
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เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน Cat

®

PM313

ข้้อมููลจำำ�เพาะทางเทคนิิค
เครื่่�องยนต์์

รุ่่�นเครื่่�องยนต์์
กำ�ลังรวมของเครื่องยนต์ – SAE J1995

U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,
Korea Tier 4 Final

กำ�ลังรวมของเครื่องยนต์ – SAE J1995
Brazil MAR-1, ซึ่งเทียบเท่า U.S. EPA Tier 3
และ EU Stage IIIA
ความเร็็วการใช้้งาน
ความเร็็วการเคลื่่�อนที่่�สููงสุุด - สายพานตีีนตะขาบ
ความเร็็วการเคลื่่�อนที่่�สููงสุุด - ล้้อ

336.6 hp

246 kW

330 hp

33 ม./นาทีี

108 ฟุุต/ นาทีี

5.5 กม./ชั่วโมง 3.4 ไมล์ต่อชั่วโมง
7.5 กม./ชั่่�วโมง 4.7 ไมล์ต่อชั่วโมง

ความกว้้างในการกััด
จำ�นวนฟัน (ระยะห่าง 15 มม.)
ความลึึกในการตััดสููงสุุด
ความเร็็วโรเตอร์์
รััศมีีการตััดด้้านซ้้ายต่ำำ��สุุด – สายพานตีีนตะขาบ
รััศมีีการตััดด้้านซ้้ายต่ำำ��สุุด – ล้้อ
รััศมีีการตััดด้้านขวาต่ำำ��สุุด – สายพานตีีนตะขาบ
รััศมีีการตััดด้้านขวาต่ำำ��สุุด – ล้้อ

น้ำำ��หนัักเครื่่�องจัักร

1300 มม.

51.2 นิ้้�ว
111

330 มม.

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
A

251 kW

ระบบตััด

น้ำำ��หนัักการใช้้งาน – สายพานตีีนตะขาบ
น้ำำ��หนัักการใช้้งาน – ล้้อ
น้ำำ��หนัักในการขนส่่ง – สายพานตีีนตะขาบ
น้ำำ��หนัักในการขนส่่ง – ล้้อ

ขนาดการใช้้งาน

Cat C9.3

13.0 นิ้ว

97 / 109 / 121 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

ขนาดในการขนส่่ง

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

45,107 ปอนด์

19,759 กก.

43,561 ปอนด์

ความจุุในการเติิมเพื่่�อซ่่อมบำำ�รุุง

D

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 ฟุุต

9.32 ม.

30.58 ฟุต

2.54 ม.

8.33 ฟุต

3.00 ม.

9.84 ฟุต

4.26 ม.

13.98 ฟุต

5.04 ม.

16.54 ฟุต

5.90 ม.

19.36 ฟุต

E

C

D1

I
J
K

G

600 ล.

158.5 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

F
B1

B

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

7.15 ฟุต

2.54 ม.

A

น้ำำ��หนัักที่่�แสดงเป็็นค่่าโดยประมาณและรวม:
• น�้ำหนักการใช้งานรวมน�้ำยาระบายความร้อน, สารหล่อลื่น, น�้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง, น�้ำเต็มถัง และ
ผู้้�ควบคุุมน้ำ�ำ� หนััก 75 กก. (165 ปอนด์์)
• น�้ำหนักในการขนส่งรวมน�้ำยาระบายความร้อน, สารหล่อลื่น, ถังน�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีน�้ำมันเชื้อเพลิง 50%
และถัังน้ำำ�ว่
� ่างเปล่่า

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

2.18 ม.

H

47,115 ปอนด์

20,460 กก.

36.45 ฟุต

±60˚ จากศูนย์กลาง

H

22,071 กก. 48,658 ปอนด์
21,371 กก.

11.11 ม.

สงวนลิิขสิิทธิ์์�
เอกสารและข้้อมููลจำำ�เพาะอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงโดยไม่่ได้้แจ้้งให้้ทราบ เครื่่�องจัักรที่่�แสดงในภาพถ่่ายอาจมีีอุุปกรณ์์เสริิมเพิ่่�มเติิม โปรดติิดต่่อตััวแทนจำำ�หน่่าย
Cat ของคุุณเพื่่�อขอรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับอุุปกรณ์์เสริิม
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
VisionLink เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าของ Trimble Navigation Limited ซึ่่�งจดทะเบีียนในสหรััฐอเมริิกาและประเทศอื่่�นๆ
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