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รายละเอียด

เครื่องตบดิน รุ่นสปริง ALL-NEW

ขนาดแผ่นพื้น

450 x 560 x 12 มม.

ขนาดพื้นที่ผิวสัมผัส

450 x 400 มม.

ความสูงรวม

105.5 ซม.

การท�ำงาน

1. เดินหน้า
2. ข้อเหวี่ยงส่งก�ำลังด้วยเครื่องยนต์ ไปยังแผ่นพื้นที่มีสปริง รองรับการสั่นสะเทือน 4 จุด

ระบบคันเร่ง

มีระบบคันเร่งที่แขนบับคับ

ระบบการส่งก�ำลัง

เป็นชนิดคลัทช์หนีศูนย์

แรงอัดในการตบ

8-9 ตัน

ความถี่ในการสั่นสะเทือน

5000 ครั้ง / นาที (vpm)

ความเร็วในการเคลื่อนที่

20-25 เมตร / นาที

องศาในการไต่ลาดเอียง

20-30 องศา

เครื่องยนต์

6.5 HP / 3800 รอบ / นาที (rpm)

น�้ำหนักรวมเครื่องยนต์

93 กก.

ด้ามจับ

ด้ามจับพับได้ พร้อมยางกันสะเทือน

ล้อในการเคลื่อนย้าย

2 ล้อ
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รายละเอียด เครื่องขัดมันพื้นปูน ALL-NEW (120cm.)
ขนาดสินค้า (กxยxส)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาดใบขัด (กxย)

4

120 x 200 x 108 ซม.
120 ซม.
15 x 45 ซม.

จ�ำนวนใบขัด

5 ใบขัด

การส่งก�ำลัง

ผ่านเกียร์ทดรอบ

ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์

เบนซิน 9 HP

น�้ำหนักเครื่องเปล่า

106 กิโลกรัม

น�้ำหนักรวมเครื่องยนต์

130 กิโลกรัม
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เครื่องขัดมันพื้นปูน รุ่นนั่งขับ

รายละเอียดทางเทคนิค
ความกว้าง

200 ซม.

ขนาดสินค้า (กxยxส)

110 x 200 x 120 ซม.

ความเร็วในการขัด

60 - 120 รอบ / นาที

ระบบส่งก�ำลัง

พลูเล่ย์คลัทช์และสายพาน

จ�ำนวนใบขัด

8 ใบขัด

ประเภทเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 2 ลูกสูบ

รุ่นเครื่องยนต์

HP 292FE

ก�ำลังส่งแรงม้าสูงสุด

20 HP

ถังบรรจุน�้ำมันดีเซล

5.5 ลิตร

ถังบรรจุน�้ำมันเครื่อง

2.5 ลิตร

ระบบสตาร์ท

กุญแจสตาร์ท

น�้ำหนักโดยประมาณ

426 กิโลกรัม

เครื่องดัดเหล็ก RB-25
รายละเอียด

PREMIUM

PLUS+

ความสามารถในการดัด

6-25 มม.

ความเร็วในการดัด

4 วินาที

องศาในการดัด
น�้ำหนัก

0-180 องศา
101 กก.

กระแสไฟฟ้า

115 กก.
220 โวลต์

ขนาดสินค้า

485 x 465 x 470 มม.

580 x 553 x 460 มม.

รับประกัน

6 เดือน

12 เดือน

-

มี

โวลต์มิเตอร์วัดไฟ
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เคล็ดลับยืดอายุการใช้งาน

เครื่องผสมปูน 2 ถุง

JUMBO MARTON (CONCRETE MIXER 2 BAG)

Before

After
UP 2 CM
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62 kg.
52 kg.
1460 mm.
870 mm.
485 mm.
1120 mm.
1/2 HP ไฟฟ้า 220 โวลต์

รุ่น พวงมาลัย (CMT260 PLUS)

800 x 1350 x 1350 mm.
400 mm.
690 mm.
180 ลิตร
150 ลิตร
24 รอบ / นาที
1000 W (วัตต์) / 1.5 HP
72 kg.

1.5 HP
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อะไหล่

800 x 1300 x 880 mm.
750 mm.
410 mm.

940 x 1600 x 1200 mm.
940 mm.
550 mm.

2.5 นิ้ว
ล้อแม็กซ์ 10 นิ้ว
117 kg.
-
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ส่วนประกอบของลิฟท์ยกกระป๋องปูน

4
พูลเล่ย์ 3 นิ้ว / 2B
รู 1 นิ้ว

รู 1 นิ้ว

พูลเล่ย์ 12 นิ้ว / 2B
รู 1 นิ้ว

พูลเล่ย์ 16 นิ้ว / 2B
รู 1 นิ้ว

พูลเล่ย์ 3 นิ้ว / 2B
รู 1 นิ้ว / 2 หุน

พูลเล่ย์ 12 นิ้ว / 2B
รู 1 นิ้ว / 2 หุน

พูลเล่ย์ 16 นิ้ว / 2B
รู 1 นิ้ว / 2 หุน

ที่นั่ง
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เครื่องขัดมันพื้นปูน CHT 1-A
1000 x 1600 x 920 mm.
1000 mm.
น�้ำหนักถาดขัด

18.16 kg.

จ�ำนวนใบขัด

4 ใบ

รายละเอียดใบขัด
ขนาดใบขัด
ความหนาแผ่นใบขัด
น�้ำหนักใบขัด
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รุ่น Normal

รุ่น Premium

150 x 340 mm.

200 x 335 mm.

2 mm.

2 mm.

1.06 kg. / ใบ

1.40 kg. / ใบ

ประเภท

เครื่องขัดมันพื้นปูน รุ่นนั่งขับ
การท�ำงาน

โหมดการท�ำงาน
ความกว้างของพื้นที่ในการท�ำงาน
ความเร็วในการท�ำงาน

ระบบท�ำงานแบบนั่งขับ
75 นิ้ว
75 - 130 รอบ/นาที
ใบขัด

จ�ำนวนใบขัด
ขนาดใบขัด
ระยะห่าง

8 ใบขัด
350 x 150 mm.
4.75 นิ้ว
เครื่องยนต์

รุ่นเครื่องยนต์
ประเภทเครื่องยนต์
ก�ำลังแรงม้าสูงสุด
การเริ่มใช้งาน
ถังบรรจุน�้ำมันเบนซิน
ถังบรรจุน�้ำมันเครื่อง
การกินน�้ำมัน
ความยาวทั้งหมด
ความกว้างทั้งหมด
ความสูงทั้งหมด
น�้ำหนัก (ไม่รวมบรรจุภัณฑ์)

HONDA GX690
เครื่องยนต์เบนซิน , ระบบระบายอากาศ ,
4จังหวะ , 2 ลูกสูบ , วาล์ว OHV
23 HP / 3600 รอบต่อนาที
ใช้ไฟฟ้า
15 ลิตร
1.9 ลิตร
5.3 ลิตร / ชั่วโมง
ขนาดสินค้า
2060 mm.
1030 mm.
960 mm.
350 kg.
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เครื่องปาดปูน
เครื่องปาดปูน เหมาะส�ำหรับงานปาดปูนให้เรียบ
หลังจากการเทปูน ส�ำหรับงานท�ำพื้นถนนคอนกรีต ท�ำงานด้วย
ระบบการสั่นสะเทือน ใบปาดปูนถอดเปลี่ยนได้ ตามหน้าไซต์งาน
มีให้เลือกถึง 5 ขนาด

รายละเอียดทางเทคนิค
ขนาดใบ (เมตร)

1.8

3

3.7

4.9

6

น�้ำหนักใบ (กก.)

4.4

9

11

14.5

18

ประกอบเครื่องยนต์

HONDA GX35 เบนซิน

ก�ำลังเครื่อง

1.6 HP

วัสดุใบปาดปูน

อลูมิเนียม

ตัวปรับเร่ง

มีระบบคันเร่งที่มือ

ระบบเปิด-ปิด

มีสวิทช์เปิด - ปิดที่ด้ามจับ

ขนาดสินค้า (กxยxส) ไม่รวมใบ

630 x 600 x 1090 mm.

น�้ำหนัก (ไม่รวมใบปาด)

14 กก.

ความหนาใบปาดปูน

รายละเอียด
จ�ำนวนใบขูด

MT-200

MT-250

90 ใบ

120 ใบ

รุ่นเครื่องยนต์

เครื่องขูดหน้าปูน
ปรับพื้นผิวเพื่อปูกระเบื้อง
ขูดเพื่อลบสีเส้นทึบบนถนน
ขูดได้ลึก 5 mm.

เบนซิน

ก�ำลังเครื่องยนต์

5.5 / 6.5 HP

9 HP

ขนาดหน้ากว้าง

200 mm.

250 mm.

น�้ำหนัก (ไม่รวมเครื่องยนต์)

66 kg.

84 kg.

ความสามารถในการขูด

80-100 ตรม./ชม.

120-150 ตรม./ชม.

ขนาดสินค้า (กxยxส)

6 มม. (ฐานหนา 2 มม.)

MT-200

420 x 1000 x 960 mm. 620 x 1050 x 880 mm.

MT-250
14
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* ชุดข้อเหวี่ยงได้รับการออกแบบใหม่ เฉพาะรุ่น N60 / N80 / NT80
* ผลลัพธ์ที่ได้มาจากแรงหารพื้นที่หน้าตัดของเครื่องแต่ละรุ่น / t/m2 = ตันต่อตารางเมตร
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MODEL

MT-600B

MT-700D

MT-800DZ

MARTON

KIPOR 178F

KIPOR 186F

600 x 450 mm.

355 x 680 มม. / 355 x 680 mm.

355 x 680 มม. / 355 x 680 mm.

ขนาดสินค้า (พับเก็บ) กxยxส

740 x 890 x 1000 mm.

740 x 1200 x 1790 mm.

730 x 1070 x 1740 mm.

ขนาดสินค้า (พร้อมใช้งาน) กxยxส

740 x 1450 x 1000 mm.

740 x 2350 x 1150 mm.

730 x 2350 x 1160 mm.

จ�ำนวนลูกกลิ้ง

1 ลูกกลิ้ง

2 ลูกกลิ้ง

2 ลูกกลิ้ง

ระบบส่งก�ำลัง

HYDRAULIC

HYDRAULIC

HYDRAULIC

การสั่นสะเทือน

4200 ครั้ง / นาที

3500 ครั้ง / นาที

3500 ครั้ง / นาที

17 KN

17 KN

0.3 กม. / ชม.

0-3.5 กม. / ชม.

0-3.5 กม. / ชม.

25 องศา

20 องศา

20 องศา

ขนาดบรรจุถังน�้ำ

5 ลิตร

35 ลิตร

35 ลิตร

ขนาดบรรจุน�้ำมันไฮดรอลิค

10 ลิตร

25 ลิตร

25 ลิตร

ประเภทเครื่องยนต์

4 จังหวะ 1 ลูกสูบ

ดีเซล 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ

ดีเซล 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ

ก�ำลังแรงม้าสูงสุด

6.5 HP

6 HP / 3600 รอบ/นาที

9 HP / 3600 รอบ/นาที

ความจุถังน�้ำมันเชื้อเพลิง

3.6 ลิตร

3.5 ลิตร

3.5 ลิตร

ความจุถังน�้ำมันเครื่อง

0.6 ลิตร

1.7 ลิตร

1.7 ลิตร

ระบบสตาร์ท

มือสตาร์ท

กุญแจสตาร์ทและมือสตาร์ท

กุญแจสตาร์ทและมือสตาร์ท

น�้ำมันเชืื้อเพลิง

เบนซิน

ดีเซล

ดีเซล

น�้ำหนักรวมโดยประมาณ

300 kg.

700 kg.

860 kg.

รุ่นเครื่องยนต์
ขนาดลูกกลิ้ง (หน้า/หลัง)

แรงกระแทก

15 KN / 1.5 t/m

ความเร็วเคลื่อนที่
ความสามารถขึ้นที่ลาดเอียง
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2

เครื่องตบดินกระโดด

เหมาะส�ำหรับงานปรับพื้นและอัดดินให้แน่น เพื่อช่วยไม่ให้เกิด
ปั ญหาพื้ น ยุ บ หรื อการแตกร้ าวของพื้ น ดิ น ส� ำ หรั บ หน้ างานขณะก่ อ สร้ าง
แรงบดอัดถึง 14 KN ใช้งานมีระบบคันเร่งควบคุมการท�ำงาน แผ่นพื้นผลิต
จากวัสดุแผ่นเหล็กและไม้ลามิเนต รูปทรงทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน
รายละเอียด

เครื่องตบดินกระโดด

ขนาดสินค้า (กxยxส)

380 x 740 x 1000 mm.

เครื่องยนต์

HONDA GX 160 เบนซิน

ความสามารถในการตบ

14 KN / 17.8 t/m2

ช่วงกระโดด

40 - 80 mm.

ความเร็วในการกระโดด

640 - 680 ครั้ง / นาที

ขนาดแผ่นตบ

285 x 275 mm.

น�้ำหนัก (ไม่รวมฐาน)

97.5 kg.

ความหนาแผ่นพื้นเหล็กบน

2 mm.

ความหนาแผ่นพื้นเหล็กล่าง

5 mm.

แผ่นพื้นกลางเป็นไม้ลามิเนต

20 mm.

หมายเหตุ : ผลลัพธ์ที่ได้มาจากแรงหารพื้นที่หน้าตัด / t/m2 = ตารางเมตร

เครื่องท�ำขอบบาทวิถี
ประเภท
โหมดการท�ำงาน
ความเร็วในการท�ำงาน
รุ่นเครื่องยนต์
ประเภทเครื่องยนต์
ก�ำลังแรงม้าสูงสุด
ปริมาณถังน�้ำมันเชื้อเพลิง
น�้ำมันหล่อลื่น
การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง
ความยาวทั้งหมด
ความกว้างทั้งหมด
ความสูงทั้งหมด
น�้ำหนักโดยประมาณ

เครื่องท�ำขอบบาทวิถี
การท�ำงาน
ใช้งานด้วยมือ / เดินตาม (MANUAL)
1-2 เมตร / นาที
เครื่องยนต์
เบนซิน MARTON
เครื่องยนต์เบนซิน , ระบบระบายอากาศ ,
4จังหวะ , 2 ลูกสูบ , วาล์ว OHV
5.5 / 6.5 HP (3600 รอบต่อนาที)
3.6 ลิตร
0.6 ลิตร
313 กรัม / กิโลวัตต์ / ชั่วโมง
ขนาดสินค้า
1500 mm.
720 mm.
1100 mm.
160 kg.

เครื่องท�ำขอบบาทวิถี Marton ใช้ส�ำหรับ
สร้างขอบถนนหรือบาทวิถี นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
กั บ ถนนประเภท Highway และงานพื้ น ถนนฟุ ต บาท
สามารถสร้างงานที่ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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เครื่องตัดคอนกรีต

รายละเอียดสินค้า

CONCRETE CUTTING MACHINE
รุ่น

14 นิ้ว (PREMIUM)

ขนาดสินค้า (ก x ย x ส)

500 x 600 x 920 mm.

ขนาดใบตัด (สามารถใช้ได้กับใบตัดเพชร)

14 นิ้ว

ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์

เบนซิน 9 HP

66 kg.

น�้ำหนักไม่รวมเครื่องยนต์
รุ่น

16 นิ้ว (PREMIUM)

ขนาดสินค้า (ก x ย x ส)

550 x 820 x 930 mm.

ขนาดใบตัด (สามารถใช้ได้กับใบตัดเพชร)

14-16 นิ้ว

ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์

เบนซิน 9 HP

72 kg.

น�้ำหนักไม่รวมเครื่องยนต์
รุ่น

20 นิ้ว (PREMIUM)

ขนาดสินค้า (ก x ย x ส)

610 x 930 x 1200 mm.

ขนาดใบตัด (สามารถใช้ได้กับใบตัดเพชร)

14-16-20 นิ้ว

ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์

เบนซิน 9-13 HP

76 kg.

น�้ำหนักไม่รวมเครื่องยนต์
รุ่น

24 นิ้ว

ขนาดสินค้า (ก x ย x ส)

730 x 1310 x 1080 mm.

ขนาดใบตัดที่ใส่ได้

24 นิ้ว รูใบขนาด 25 mm.

ความลึกที่ตัดได้

200 mm. (8.5”)

ดีเซล 11 HP

ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์

106 kg.

น�้ำหนักไม่รวมเครื่องยนต์

รายละเอียดสินค้า

20 นิ้ว

24 นิ้ว

500 mm.

600 mm.

16 นิ้ว

350 mm.

400 mm.

3 mm.

3 mm.

ความหนาใบตัด

3 mm.

4 mm.

ขนาดรูกลาง (กรณีไม่ใส่แหวน) 25.4 mm.

50 mm.

ขนาดรูกลาง (กรณีไม่ใส่แหวน)

50 mm.

50 mm.

ขนาดรูกลาง (ใส่แหวน)

25.4 mm.

ขนาดรูกลาง (ใส่แหวน)

25.4 mm.

25.4 mm.

15 cm.

20 cm.

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ความหนาใบตัด

ตัดได้ลึก
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รายละเอียดสินค้า

14 นิ้ว
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ไม่มีแหวน
10 cm.

12 cm.

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบ

ตัดได้ลึก

พ็อคเก็ตปูน เป็นอุปกรณ์หรือเครื่อง
มือที่ใช้ส�ำหรับงานก่อสร้าง งานเทปูนโครงสร้าง
งานหล่อเสาและงานในอาคารสูง เพือ่ ประหยัดเวลา
ประหยัดแรงงานคน โดยใช้ร่วมกับรถเครนในการ
ยกพ็อคเก็ตขึ้นที่สูง

ัว
มอร้อเมตใชอง้ ราน์ใไดน้ทตันที
พ
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เครื่องขัดหินขัด

POLISHING STONE MACHINE
เครื่องขัดหินขัด MARTON ใช้ส�ำหรับขัด
พื้นได้หลายประเภท เช่น ขัดพื้นหินขัด ขัดเพื่อ
ขจัดเศษขี้ปูน ขัดผิวหน้าพื้นคอนกรีต ฯลฯ

อุปกรณ์เสริม

เหมาะส�ำหรับ ขัดพื้นผิวที่มีสีหรือ
ขัดหินอ่อน หินทราย กระเบื้อง
พื้นปูนคอนกรีต

หัวต่อ

20

หน้าแปลน
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เหมาะส�ำหรับ ขัดพืน้ ผิวทีม่ ผี วิ ปูน
ขรุขระหรือเศษปูนเพื่อปรับสภาพ
พื้นผิวให้เรียบ

พลั่ว รุ่น PREMIUM

45
รายละเอียด

สแกน QR CODE
รับชม VDO สินค้า

ปลายแหลม

ปลายตัด

ขนาดใบพลั่ว

212 x 290 mm.

232 x 285 mm.

ความยาวสุทธิ

1060 mm.

1060 mm.

ความหนา

1.8 mm.

1.6 mm.

ค่าความแข็ง

HRC 45

HRC 45

ข้อบ่งใช้

ทราย , กรวด

ทราย , กรวด

น�้ำหนัก

2 kg.

2 kg.

พลั่วหนีบดิน

พลั่ว รุ่น ธรรมดา
สแกน QR CODE
รับชม VDO สินค้า

สแกน QR CODE
รับชม VDO สินค้า

รายละเอียด
ความยาวด้ามจับ
ความยาวใบพลั่ว
ความกว้างใบพลั่ว
ความหนาใบพลั่ว
ค่าความแข็งแรง
ใช้กับวัสดุ
น�้ำหนัก

ปลายแหลม
ปลายตัด
70 cm.
70 cm.
29 cm.
29.5 cm.
23 cm.
25 cm.
1.8 mm.
1.5 mm.
HRC 45
ทราย , กรวด
1.65 kg.
1.6 kg.

รายละเอียด
ความยาวสุทธิ

1470 mm.

ขนาดใบพลั่ว (กxย)

133 x 260 mm.

เส้นผ่านศูนย์กลางหลุม

150 mm.

ความหนาวใบพลั่ว

2 mm.

น�้ำหนัก

4 kg.

วัสดุด้ามพลั่ว

ไฟเบอร์กลาส
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เกียงปาดปูน

กระป๋องฉีดปูน

-

COLOUR

รุ่น ฉีดปูนเพดาน

รายละเอียด

รุ่น ฉีดปูนก�ำแพง
รายละเอียด

รุ่นฉีดเพดาน

รุ่นฉีดก�ำแพง

วัสดุตัวถังและด้าม

สแตนเลส (Stainless)

วัสดุมือจับและหัวต่อ

อลูมิเนียม (Aluminium)

รูพ่นปูน

4 รู / ฐานอัลลอย

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและรูพ่น
ใช้สายต่อกับปั๊มลมขนาด
อัตราการท�ำงาน
ใช้ร่วมกับปั๊มลม
ขนาดสินค้า AxBxCxDxE (mm.)

18 mm.
8 mm. (ซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป)

ความกว้าง

110 mm.

ความยาว

310 mm.

ความหนา (ไม่รวมขอบ)

3.7 mm.

ความหนา (รวมขอบ)

4.5 mm.

กระบะตักปูน

COLOUR

อ่างบัว

50-60 ตรม./ชม. (ขึ้นอยู่กับความช�ำนาญและขนาดปั๊มลมที่ใช้)
ขนาด 3 HP ถังลม 100 ลิตรขึ้นไป
930x750x170x210x210

760x620x180x210x220

COLOUR

รายละเอียด

กระป๋องปูน

สีด�ำ

สีแดง

ความกว้าง

93 cm.

93 cm.

ความยาว

128 cm.

128 cm.

ความสูง

28 cm.

28 cm.

น�้ำหนัก

10.5 kg.

9 kg.

บุ้งกี๋

รุ่น เรียบ (ลายหวาย)

รุ่นสินค้า

เรียบ (ลายหวาย)

หวาย

ทึบเรียบ

7 ลิตร

52.5 cm.

50 cm.

40 cm.

พลาสติก PP (POLYPROPYLENE)

ความยาว

37 cm.

37 cm.

41 cm.

0.366 กก.

ความสูง

20 cm.

21 cm.

16 cm.

1.8 มม.

น�้ำหนัก

-

0.65 kg.

0.66 kg.

ขนาดบรรจุ (สูงสุด)
น�้ำหนักสินค้า
ความหนากระป๋องปูน
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รุ่น ทึบเรียบ

ความกว้าง

รายละเอียด
วัสดุสินค้า

รุ่น หวาย

CATALOG ISSUE 7.1

เครื่องผูกลวด

รายละเอียด
ความจุแบตเตอรี่

4400 mAh

เวลาในการชาร์จ

1.5 ชม. สามารถใช้งานได้ 8 ชม.

ชาร์จไฟ

220 v.

ความกว้างสูงสุดการผูกลวด

8-34 mm.

เวลาที่ใช้ในการผูก

0.8 second (วินาที / ครั้ง)

ลวด 1 ม้วน สามารถมัดได้จ�ำนวน

210 ครั้ง

แบตเตอรี่ 1 ก้อนสามารถมัดลวดได้

3,000 ครั้ง

ขนาดเครื่องผูกลวด

ลิฟท์ยกถัง

255 x 280 x 65 mm.

น�้ำหนักของเครื่องผูกลวด

1.4 kg.

จ�ำนวนรอบในการผูก

2 รอบ

รายละเอียด
รับน�้ำหนักได้
ยกได้สูงสุด
ความกว้างของงายกถังปรับได้
ความกว้างขาตั้ง
วัสดุล้อ
ขนาดของตัวรถ (กxยxส)
น�้ำหนักรถ
แขนยกได้สูงสุด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถัง

รถลากพาเลท

350 kg.
1.4 เมตร
700 mm.
770 mm.
ล้อ PU
1219 x 970 x 2050 mm.
160 kg.
1425 mm.
585 mm.

รายละเอียด
รับน�้ำหนักได้
ยกได้สูงสุด
ยกได้ต�่ำสุด
ขนาดสินค้า (กxยxส)
วัสดุล้อ
น�้ำหนักรถ

3000 kg.
195 mm.
85 mm.
685 x 1220 x 195 mm.
ล้อ PU
78 kg.
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รุ่นพิเศษ (สั่งท�ำเพิ่มเติม)

ติดตั้งเครื่องผสมปูน

รถดั๊มเปอร์
รุ่นสินค้า
รหัสสินค้า
ความกว้างทั้งคัน

ติดตั้งเครื่องผสมปูนฉาบ
รุ่น
400 ลิตร

รุ่น
1000 ลิตร

รุ่น
1200 ลิตร

ติดตั้ง
เครื่องผสมปูน

ติดตั้ง
เครื่องผสมปูนฉาบ

CDP2

-

-

-

160 cm.

160 cm.

-

-

160 cm.

ความยาวทั้งคัน

260 cm.

290 cm.

-

-

260 cm.

ความหนาบุ้งกี๋

2.5 mm.

2.5 mm.

2.5 mm.

-

-

กระบะเหล็ก

กระบะเหล็ก

กระบะเหล็ก

เครื่องผสมปูน
เหล็กเหนียว

เครื่องผสมปูนฉาบ

ประเภทติดตั้ง
ขนาดความจุ

400 ลิตร

1000 ลิตร

1200 ลิตร

1 ถุง

2 ถุง (300L.)

ขนาดกระบะ (กxยxส)

122x121x60 cm.

122x144x77 cm.

-

-

-

กระทะล้อ

ล้อเหล็กขนาด 14 นิ้ว
(ใหม่ทั้ง 4 ล้อ)

ล้อเหล็กขนาด 14 นิ้ว
(ใหม่ทั้ง 4 ล้อ)

ล้อเหล็กขนาด 14 นิ้ว
(ใหม่ทั้ง 4 ล้อ)

ล้อเหล็กขนาด 14 นิ้ว
(ใหม่ทั้ง 4 ล้อ)

ล้อเหล็กขนาด 14 นิ้ว
(ใหม่ทั้ง 4 ล้อ)

600-14
(ใหม่ทั้ง 4 ล้อ)

600-14
(ใหม่ทั้ง 4 ล้อ)

600-14
(ใหม่ทั้ง 4 ล้อ)

600-14
(ใหม่ทั้ง 4 ล้อ)

600-14
(ใหม่ทั้ง 4 ล้อ)

เบรคน�้ำมันห้ามล้อ
แบบ 2 ล้อ ดรัมเบรค

เบรคน�้ำมันห้ามล้อ
แบบ 2 ล้อ ดรัมเบรค

เบรคน�้ำมันห้ามล้อ
แบบ 2 ล้อ ดรัมเบรค

เบรคน�้ำมันห้ามล้อ
แบบ 2 ล้อ ดรัมเบรค

เบรคน�้ำมันห้ามล้อ
แบบ 2 ล้อ ดรัมเบรค

เกียร์ใหม่
3 เกียร์เดินหน้า
1 เกียร์ถอยหลัง

เกียร์ใหม่
3 เกียร์เดินหน้า
1 เกียร์ถอยหลัง

เกียร์ใหม่
3 เกียร์เดินหน้า
1 เกียร์ถอยหลัง

เกียร์เก่า

เกียร์กระปุก 5 เกียร์
4 เกียร์เดินหน้า
1 เกียร์ถอยหลัง (เกียร์เก่า)

ยาง
ระบบเบรค (หน้า-หลัง)
ระบบเกียร์

ระบบส่งก�ำลัง

2 ล้อหน้า

2 ล้อหน้า

2 ล้อหน้า

2 ล้อหน้า

2 ล้อหน้า

ระบบพวงมาลัย

แบบลูกปืน
หมุนวนรอบตัว
(ใหม่ทั้งระบบ)

แบบลูกปืน
หมุนวนรอบตัว
(ใหม่ทั้งระบบ)

แบบลูกปืน
หมุนวนรอบตัว
(ใหม่ทั้งระบบ)

แบบลูกปืน
หมุนวนรอบตัว

แบบลูกปืน
หมุนวนรอบตัว
(ใหม่ทั้งชุด)

ระบบจานแห้ง 2 แผ่น
ระบบแบบแทรคเตอร์ใหม่ทั้ง
ระบบ

ระบบจานแห้ง
ระบบแบบแทรคเตอร์ใหม่ทั้ง
ระบบ

ระบบจานแห้ง
ระบบแบบแทรคเตอร์ใหม่ทั้ง
ระบบ

ระบบจานแห้ง
แผ่นเดียวพร้อมประกอบแบบ
ฟันหวี

ระบบจานแห้ง
แผ่นเดียวพร้อมประกอบแบบ
ฟันหวีใหม่ทั้งชุด

ติดตั้งเครื่องยนต์

11 HP

11 HP

11 HP

11 HP

11 HP

ประเภทเชื้อเพลิง

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

-

-

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (เกียร์
เก่า)

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (เกียร์
เก่า)

ระบบคลัทช์

น�้ำหนักสินค้า

อุปกรณ์เสริมที่รองรับ
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600 kg.

-

-

- ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
(เกียร์เก่า)

- ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
(เกียร์เก่า)

- ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
(เกียร์เก่า)

- ระบบยกเทไฮดรอลิค

- ระบบยกเทไฮดรอลิค

- ระบบยกเทไฮดรอลิค

- ระบบสตาร์ทมือ
ที่พวงมาลัย(เกียร์ใหม่)

- ระบบสตาร์ทมือ
ที่พวงมาลัย(เกียร์ใหม่)

- ระบบสตาร์ทมือ
ที่พวงมาลัย(เกียร์ใหม่)

CATALOG ISSUE 7.1
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รถเข็นปูนรูปแบบทันสมัย สามารถถอด
ประกอบได้พร้อมมีอะไหล่ทุกชิ้นส่วนไว้คอยบริการ ตัวกระบะ
ผลิตจากแผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูปทั้งใบ ไร้ตะเข็บ ใช้สีอย่างดี
ชุบแล้วน�ำเข้าห้องอบสีทุกใบ
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NEW
เพลาใหญ่ขึ้น
กว่าเดิม
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หมายเหตุ : DIMENSION กระบะเทียบข้อมูลได้จากหน้า 27
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ข้อแนะน�ำ! เติมน�้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน-โซฮอลล์ 91/95 ยกเว้น E20/85
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เครื่องยนต์ดีเซล

รายละเอียด
แบบเครื่องยนต์
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก
ปริมาตรกระบอกสูบ

DIESEL

เครื่องยนต์ปั๊มน�้ำ

ดีเซล 110 (PLUS)
เครื่องดีเซลแบบนอนระบบ 4 จังหวะ
ระบายความร้อนด้วยน�้ำ
92 x 90 มม.
598 ซีซี

รุ่น 2 นิ้ว
เครื่องยนต์

Marton 6.5 HP

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูดและท่อส่ง
ปริมาณสูบน�้ำมากที่สุด

2 นิ้ว
450 ลิตร / นาที

ก�ำลังเครื่องยนต์สูงสุด

11 HP / 2400 รอบต่อนาที

ก�ำลังเครื่องยนต์ต่อเนื่อง

10 HP / 2400 รอบต่อนาที

ระยะส่งน�้ำไกลสุด

32 เมตร

อัตราการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงจ�ำเพาะ

258 กรัม / กิโลวัต-ชั่วโมง

สูบน�้ำได้ลึก

7 เมตร

อัตราส่วนแรงอัด

21 : 1

ระยะตั้งลิ้น

0.195 - 0.023 มม.

แรงบิดสูงสุด

3.8 ก.ก. / เมตร
ที่ 1600 รอบต่อนาที

ความจุน�้ำระบายความร้อน

2.1

ความจุน�้ำมันเชื้อเพลิง

11 ลิตร

ความจุน�้ำมันหล่อลื่น

2.8 ลิตร

เชื้อเพลิง

ดีเซล

น�้ำมันเครื่อง

API CC , CD , CF SAE 40

ระบบจุดระเบิด

แบบห้องเผาไหม้ช่วย

แบบของระบบระบายความร้อน
ชนิดของระบบหล่อลื่น

หม้อน�้ำแบบรังผึ้ง
ขับดันน�้ำมันหล่อลื่นโดยปั๊มโทรคอยด์

ชนิดของหม้อกรองอากาศ

ชนิดเปียก

ชนิดของระบบการเริ่มเดิน
เครื่องยนต์

แบบมือหมุนควมเร็วเป็นสองเท่า /
ระบบไฟฟ้า

ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง)
น�้ำหนักสุทธิ

43 x 84.5 x 58.5 ซม.
117 กก.

การเติมน�้ำก่อนเดินเครื่อง

เติมน�้ำเต็มเสื้อปั๊ม

ขนาดสินค้า (Package)

520 x 430 x 430 mm.

น�้ำหนักสินค้า

24 กิโลกรัม
รุ่น 3 นิ้ว

เครื่องยนต์

Marton 6.5 HP

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูดและท่อส่ง
ปริมาณสูบน�้ำมากที่สุด

3 นิ้ว
450 ลิตร / นาที

ระยะส่งน�้ำไกลสุด

30 เมตร

สูบน�้ำได้ลึก

7 เมตร

การเติมน�้ำก่อนเดินเครื่อง

เติมน�้ำเต็มเสื้อปั๊ม

ขนาดสินค้า (Package)

550 x 430 x 430 mm.

น�้ำหนักสินค้า

25 กิโลกรัม
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ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว)
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เบอร์

กxย

ความหนา

33

1x2

0.23 มม.

32

1x2

0.25 มม.

30

1x2

0.3 มม.

28

1x2

0.35 มม.

26

1x2

0.45 มม.

24

1x2

0.5 มม.

30

3x8

0.3 มม.

30

4x8

0.3 มม.

28

4x8

0.35 มม.

26

4x8

0.45 มม.

24

4x8

0.5 มม.

23

4x8

0.6 มม.

22

4x8

0.7 มม.

21

4x8

0.8 มม.

20

4x8

0.9 มม.

19

4x8

1 มม.

18

4x8

1.2 มม.

16

4x8

1.5 มม.

14

4x8

บาง

3x6

ครอบสังกะสี (สีขาว)

1 x 6 ฟุต

ครอบสังกะสี (สีแดง)

1 x 6 ฟุต

2 มม.

ครอบสังกะสี (สีเขียว)

1 x 6 ฟุต

0.13 มม.

ครอบสังกะสี (สีน�้ำเงิน)

1 x 6 ฟุต

มอก. 1379-2551
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6000
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1.60 เมตร

3.20 เมตร

3/4 นิ้ว

2 นิ้ว

1 นิ้ว

0.35 เมตร

ถังดักไขมัน
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