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เคร ่�องยนิติ ์
รุน่เคร ่�องยนต์ ์ Cat® C4.4
กำาลิงัสทุำธิ ิISO 9249 124 kW 166 แรงมา ้
กำาลิงัเคร ่�องยนต์ ์– ISO 14396 129 kW 174 แรงมา ้
ขุนาดกระบอกสบู 105 มม. 4 นิ�วิ
ช่ว่ิงช่กั 127 มม. 5 นิ�วิ
ควิามจุเุคร ่�องยนต์ ์ 4.4 ลิติ์ร 269 นิ�วิ3

• 323 GX ต์รงต์ามมาต์รฐานการปลิอ่ยมลิพษิ China Nonroad Stage III เทำยีบเทำา่กบั
สหรฐัอเมรกิา EPA Tier 3 แลิะ EU Stage IIIA

• แนะนำาใหใ้ช่ร้ะดบัควิามสงูสดุถงึ 4,500 m (14,764 ft) โดยทำี�มกีารลิดกำาลิงัเคร ่�องใน
ระดบัสงูกวิา่ 3,000 m (9,842 ft)

• กำาลิงัสทุำธิไิดร้บัการทำดสอบต์ามมาต์รฐาน ISO 9249 มาต์รฐานมผีลิบงัคบัใช่ใ้นขุณะ
ทำี�ผลิติ์

•  กำาลิงัสทุำธิทิำี�โฆษณาไวิเ้ป็นกำาลิงัทำี�มอียูท่ำี�ฟ์ลิายวิลีิเคร ่�องยนต์เ์ม่�อมกีารต์ดิต์ั�งพดัลิม ระบบ
ไอด ีระบบไอเสยี แลิะอลัิเทำอรเ์นเต์อรเ์ขุา้กบัเคร ่�องยนต์ ์

• อตั์ราควิามเรว็ิทำี� 2,000 rpm

กลไกก�รทำ�ง�นิข้องระบบสวงิ
อตั์ราควิามเรว็ิขุองระบบสวิงิ 11,13 rpm
แรงบดิสงูสดุขุองระบบสวิงิ 82 กโิลินิวิต์นัเมต์ร 60,333 ปอนดฟุ์์ต์

นิำ��หนิกั
นำ �าหนักขุณะปฏิบิตั์งิาน 21,500 กก. 47,500 ปอนด ์

• ควิามยาวิขุองบมู, สต์ิ �กขุนาด R2.9 (9'6"), บุง้กี�ขุนาด GD 1.2 m3 (1.57 yd3) แลิะต์นีต์ะขุาบ
ขุนาด 600 มม. (24") แลิะ นำ �าหนักถว่ิงระดบั 4.25 mt (9,370 ปอนด)์

นำ �าหนักขุณะปฏิบิตั์งิาน 22,100 กก. 48,700 ปอนด ์

• ควิามยาวิขุองบมู, สต์ิ �กขุนาด R2.9B1 (9'6"), บุง้กี�ขุนาด GD 1.2 m3 (1.57 yd3) แลิะต์นี
ต์ะขุาบขุนาด 790 มม. (31") แลิะ นำ �าหนักถว่ิงระดบั 4.25 mt (9,370 ปอนด)์

แทรค
ขุนาดควิามกวิา้งต์นีต์ะขุาบ 600 มม. 24 นิ�วิ
ขุนาดควิามกวิา้งต์นีต์ะขุาบ 790 มม. 31 นิ�วิ
จุำานวินขุองต์นีต์ะขุาบ (แต์ล่ิะดา้น) 47

จุำานวินขุองลิกูกลิิ �งขุองแทำรค (แต์ล่ิะดา้น) 7

จุำานวินโรลิเลิอรต์์วัิสง่ (แต์ล่ิะดา้น) 2

ไดรฟ์์
ควิามสามารถไต์ค่วิามช่นั 35° +/-70 %
อตั์ราควิามเรว็ิในการเคลิ่�อนทำี�สงูสดุ 5.7 กโิลิเมต์ร/ช่ ั�วิโมง 3.6 ไมลิต์์อ่ช่ ั�วิโมง
แรงฉุีดลิากดรอบารส์งูสดุ 200 กโิลินิวิต์นั 44,917 ปอนดฟุ์์ต์

ระบบไฮดรอลกิ
ระบบหลิกั – อต์ราการไหลิสงูสดุ – การปรบัใช่ ้ 429 ลิติ์ร/นาทำ ี

(214.5 × 2 ปั�ม)
113 แกลิลิอน/นาทำ ี
(56.7 × 2 ปั�ม)

ควิามดนัสงูสดุ – อปุกรณ ์– ปกต์ิ 35,000 กโิลิปาส
กาลิ

5,075 ปอนดต์์อ่ต์า
รางนิ�วิ

แรงดนัสงูสดุ – การเคลิ่�อนทำี� 35,000 กโิลิปาส
กาลิ

5,075 ปอนดต์์อ่ต์า
รางนิ�วิ

แรงดนัสงูสดุ – สวิงิ 27,500 กโิลิปาส
กาลิ

3,988 ปอนดต์์อ่ต์า
รางนิ�วิ

กระบอกสบูบมู – ขุนาดกระบอกสบู 120 มม. 5 นิ�วิ

กระบอกสบูบมู – ช่ว่ิงช่กั 1,260 มม. 50 นิ�วิ
กระบอกสบูขุองสต์ิ �ก – ขุนาดกระบอกสบู 140 มม. 6 นิ�วิ
กระบอกสบูขุองสต์ิ �ก – ช่ว่ิงช่กั 1,504 มม. 59 นิ�วิ
กระบอกสบูขุองบุง้กี� – ขุนาดกระบอกสบู 120 มม. 5 นิ�วิ
กระบอกสบูบุง้กี� – ช่ว่ิงช่กั 1,104 มม. 43 นิ�วิ

คว�มูจำใุนิก�รเติมิูเมู่�อเข้�้รบัก�รซ่อ่มูบำ�รุง
ควิามจุขุุองถงันำ �ามนัเช่ ่ �อเพลิงิ 390 ลิติ์ร 103 แกลิลิอน
ระบบระบายควิามรอ้น 24.5 ลิติ์ร 6.5 แกลิลิอน
นำ �ามนัเคร ่�อง 15 ลิติ์ร 4 แกลิลิอน
ระบบสวิงิไดรฟ์์ 12 ลิติ์ร 3.2 แกลิลิอน
ไฟ์นอลิไดรฟ์์ (แต์ล่ิะต์วัิ) 4.5 ลิติ์ร 1.2 แกลิลิอน

ระบบไฮดรอลิกิ (รวิมถงั) 218 ลิติ์ร 57.6 แกลิลิอน
ถงัไฮดรอลิกิ 115 ลิติ์ร 30.4 แกลิลิอน

มู�ติรฐ�นิ
เบรก ISO 10265:2008
หอ้งควิบคมุ/FOGS (ต์วัิเลิอ่ก) ISO 10262:1998 ระดบั II

ประสทิธิภิู�พก�รลดเสย่ง
GB 16710:2010 (ภายนอก) 105 dB(A)
GB 16710:2010 (ภายในหอ้งคนขุบั) 80 dB(A)

• อาจุจุำาเป็นต์อ้งมอีปุกรณป้์องกนัเสยีงเม่�อกำาลิงัปฏิบิตั์งิานโดยทำี�สถานีควิบคมุขุองคนขุบั
รถขุดุแลิะหอ้งคนขุบัเปิดอยู ่(กรณีไม่ไดอ้ยูใ่นสภาวิะทำี�เหมาะสมหรอ่ประต์/ูหนา้ต์า่งเปิดอยู)่ 
เป็นระยะเวิลิาทำี�ยาวินานหรอ่ในสิ�งแวิดลิอ้มทำี�เสยีงดงั

• ต์รงต์ามมาต์รฐานจุนี GB 16710-2010 เฟ์ส II

ระบบเคร่�องปรบัอ�ก�ศ

ระบบปรบัอากาศในเคร ่�องจุกัรนี�มสีารทำำาควิามเย็นกา๊ซ่เรอ่นกระจุกฟ์ลิอูอรเินต์ R134a (Global 
Warming Potential = 1,430) ระบบนี�มสีารทำำาควิามเย็น 0.85 กโิลิกรมัซ่ึ�งมปีรมิาณเทำยีบเท่ำา 
CO2 1.2155 mt

ข้อ้มููลจำำ�เพ�ะข้องรถข้ดุไฮดรอลกิรุน่ิ 323 GX
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ข้อ้มููลจำำ�เพ�ะข้องรถข้ดุไฮดรอลกิรุน่ิ 323 GX

นิำ��หนิกัในิก�รปฏิบิตัิกิ�รและคว�มูดนัิระดบัพ่ �นิดนิิ

600 มูมู. (24 นิิ�ว) 
ติน่ิติะข้�บส�มูข้�

790 มูมู. (31 นิิ�ว) 
ติน่ิติะข้�บส�มูข้�

นิำ��หนิกั
คว�มูดนัิระดบั

พ่ �นิดนิิ นิำ��หนิกั
คว�มูดนัิระดบั

พ่ �นิดนิิ
เคร ่�องฐ�นิท่�มูน่ิำ ��หนิกัถว่ง 4.25 mt (9,370 ปอนิด)์ และคว�มูย�วชุว่งล่�ง 4.25 m (13'11") กก. 

(ปอนิด)์
กโิลป�สก�ล  

(ปอนิดต์ิอ่ติ�ร�งนิิ�ว)
กก. 

(ปอนิด)์
กโิลป�สก�ล  

(ปอนิดต์ิอ่ติ�ร�งนิิ�ว)

ควิามยาวิบมู + R2.9B1 (9'6") สต์ิ �ก + 1.2 m3 (1.57 yd3) บุง้กี� GD + เคร ่�องมอ่ควิบคมุไลิน ์HP 21,500
(47,500)

47.1
(6.8)

22,100
(48,700)

36.8
(5.3)

นำ �าหนักในการปฏิบิตั์งิานทำั�งหมดรวิมถงึถงัเช่ ่ �อเพลิงิระดบั 90 % แลิะนำ �าหนักคนขุบั 75 กก  (165 ปอนด)์

นิำ��หนิกัข้ององคป์ระกอบหลกั

กก. ปอนิด ์

เคร ่�องฐาน (พรอ้มถว่ิงนำ �าหนัก 4.25 mt [9,370 ปอนด]์ เฟ์รมบน ช่ว่ิงลิา่ง 4.25 m [13'11"] พรอ้มลิกูกลิิ �งแลิะกระบอกสบูแบบบมูสองกระบอก –  
ไม่รวิมบมู แบบแทำง่ บุง้กี� กระบอกแบบแทำง่ กระบอกแบบบุง้กี� ราง, 90 % ขุองถงันำ �ามนัเช่ ่ �อเพลิงิแลิะผูป้ฏิบิตั์กิาร 75 กก. [165 ปอนด]์)

14,700 32,410

ต์นีต์ะขุาบ:

แผ่นแทำรกต์นีต์ะขุาบแบบ Triple ควิามกวิา้ง 600 มม. (24") ควิามหนา 10 มม. (0.39") 2,700 5,960

แผ่นแทำรกต์นีต์ะขุาบแบบ Triple ควิามกวิา้ง 790 มม. (31") ควิามหนา 10 มม. (0.39") 3,210 7,100

กระบอกสบูบมูสองต์วัิ 360 800
นำ �าหนักถงัเช่ ่อ่เพลิงิระดบั 90 % แลิะคนขุบันำ �าหนัก 75 มม. (165 ปอนด)์ 380 840
นำ �าหนักถว่ิง:

นำ �าหนักถว่ิง 4.25 mt (9,370 ปอนด)์ 4,250 9,370

บมู (รวิมถงึกา้นสบู สลิกั กระบอกสต์ิ �ก):

ควิามยาวิบมู 5.7 m (18'8") 1,690 3,720
HP เคร ่�องมอ่ควิบคมุไลินก์ารเอ่ �อมขุองบมู 5.7 m (18'8") 80 180

สต์ิ �ก (ทำี�รวิมถงึกา้นสบู สลิกั กระบอกสบูขุองบุง้กี� สว่ินเช่่�อมต์อ่บุง้กี�):

ควิามยาวิสต์ิ �ก R2.9B1 (9'6") 1,060 2,340 
HP เคร ่�องมอ่ควิบคมุไลินก์ารเอ่ �อมขุองบมู R2.9B1 (9'6") 50 110

ถงั (ไม่มสีว่ินเช่่�อมต์อ่แลิะมมีดีต์ดัดา้นบนแลิะดา้นขุา้ง):

1.2 m3 (1.57 yd3) GD กบัปลิาย J350 870 1,930

1.19 m3 (1.56 yd3) GD กบัปลิาย Advansys 890 1,970
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ข้นิ�ด
ขุนาดทำั�งหมดเป็นคา่โดยประมาณ แลิะอาจุแต์กต์า่งกนัขุึ �นอยูก่บัการเลิอ่กใช่บุ้ง้กี�
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ติวัเลอ่กข้องบูมู ระยะชุว่งบูมู
5.7 m (18'8")

ติวัเลอ่กข้องสติิ �ก คว�มูย�วสติิ �ก
R2.9B1 (9'6")

1 ควิามสงูขุองเคร ่�องจุกัร:

สว่ินบนขุองควิามสงูขุองหอ้งคนขุบั 2,960 มม. 9'9"

สว่ินบนขุองควิามสงูขุอง FOGS 3,100 มม. 10'2"

ควิามสงูขุองราวิจุบั 3,030 มม. 9'11"

ทำี�มกีารต์ดิต์ั�งบมู/สต์ิ �ก/บุง้กี� 3,130 มม. 10'3"

ทำี�มกีารต์ดิต์ั�งบมู/สต์ิ �ก 3,060 มม. 10'0"

ทำี�มกีารต์ดิต์ั�งบมู 2,960 มม. 9'9"

2 ควิามยาวิขุองรถขุดุ:

ทำี�มกีารต์ดิต์ั�งบมู/สต์ิ �ก/บุง้กี� 9,515 มม. 31'3"

ทำี�มกีารต์ดิต์ั�งบมู/สต์ิ �ก 9,510 มม. 31'2"

ทำี�มกีารต์ดิต์ั�งบมู 8,500 มม. 27'11"

3 ควิามกวิา้งโครงบน 2,740 มม. 9'0"

4 รศัมกีารสวิงิทำา้ย 2,830 มม. 9'3"

5 ระยะหา่งขุองนำ �าหนักถว่ิง 1,046 มม. 3'5"

6 ระยะหา่งจุากพ่ �น 468 มม. 1'6"

7 ควิามยาวิขุองแทำรค – ควิามยาวิไปยงัจุดุศนูยข์ุองลิกูกลิิ �ง 3,445 มม. 11'4"

8 ควิามยาวิการแทำรค็ – ควิามยาวิโดยรวิมขุองรถขุดุเจุาะ 4,250 มม. 13'11"

9 เคร ่�องวิดัการต์ดิต์าม 2,380 มม. 7'10"

10 ควิามกวิา้งช่ว่ิงลิา่ง:

ต์นีต์ะขุาบขุนาด 600 มม. (24") 2,980 มม. 9'9"

ต์นีต์ะขุาบขุนาด 790 มม. (31") 3,170 มม. 10'5"

ประเภทำบุง้กี� GD
ควิามจุขุุองบุง้กี� 1.20 m3 1.57 yd3

รศัมสีว่ินปลิายขุองบุง้กี� 1,572 มม. 5'2"
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ข้อ้มููลจำำ�เพ�ะข้องรถข้ดุไฮดรอลกิรุน่ิ 323 GX

พสิยัก�รทำ�ง�นิ
ขุนาดทำั�งหมดเป็นคา่โดยประมาณ แลิะอาจุแต์กต์า่งกนัขุึ �นอยูก่บัการเลิอ่กใช่บุ้ง้กี�
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ติวัเลอ่กข้องบูมู ระยะชุว่งบูมู
5.7 m (18'8")

ติวัเลอ่กข้องสติิ �ก คว�มูย�วสติิ �ก
R2.9B1 (9'6")

1 ควิามลิกึสงูสดุในการขุดุ 6,710 มม. 22'0"

2 ระยะยด่แขุนสงูสดุทำี�ระดบัพ่ �น 9,860 มม. 32'4"

3 ควิามสงูในการต์ดัสงูสดุ 9,470 มม. 31'1"

4 ควิามสงูในการโหลิดสงูสดุ 6,500 มม. 21'4"

5 ควิามสงูในการโหลิดต์ำ�าสดุ 2,180 มม. 7'2"

6 ระยะควิามลิกึสงูสดุในการขุดุสำาหรบักน้หลิมุแนวิราบระดบั 2,440 มม. (8'0") 6,020 มม. 19'9"

7 ควิามลิกึในการขุดุขุองผนังแนวิต์ั�งสงูสดุ 5,740 มม. 18'10"

รศัมขีุึนัต์ำ�าขุองอปุกรณท์ำี�ทำำางาน 3,650 มม. 12'0"

แรงขุดุขุองปุ้ งกี� (ISO) 140 กโิลินิวิต์นั 31,428 ปอนดฟุ์์ต์
แรงขุดุขุองสต์ิ �ก (ISO) 107 กโิลินิวิต์นั 23,942 ปอนดฟุ์์ต์
ประเภทำบุง้กี� GD
ควิามจุขุุองบุง้กี� 1.20 m3 1.57 yd3

รศัมสีว่ินปลิายขุองบุง้กี� 1,572 มม. 5'2"
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ข้อ้มููลจำำ�เพ�ะข้องรถข้ดุไฮดรอลกิรุน่ิ 323 GX

คว�มูส�มู�รถก�รยกข้องคว�มูย�วบูมู – นิำ��หนิกัถว่ง: 4.25 mt (9,370 ปอนิด)์ – โดยไมู่มูบุ่ง้ก่�

2.9 m (9'6") 5.7 m (18'8") 600 มูมู. (24") รองเท�้ติดิติ�มูส�มูข้� 3,445 มูมู. (11'4")

R2.9B1

2,380 มูมู. (7'10") 4,250 มูมู. (13'11")

1,500 มูมู./5'0" 3,000 มูมู./10'0" 4,500 มูมู./15'0" 6,000 มูมู./20'0" 7,500 มูมู./25'0"

มม 
ft/นิิ�ว

7,500 มม กก *4,550 *4,550 *3,900 *3,900 6,160 
25'0" ปอนิด ์ *8,650 *8,650 19'9"

6,000 มม กก *4,950 *4,950 *3,600 *3,600 7,290 
20'0" ปอนิด ์ *10,800 *10,800 *7,950 *7,950 23'9"

4,500 มม กก *5,450 5,250 *5,100 3,700 *3,550 3,350 7,990 
15'0" ปอนิด ์ *11,800 11,250 *11,150 7,900 *7,750 7,350 26'1"

3,000 มม กก *7,950 7,600 *6,250 5,000 5,150 3,600 *3,600 3,050 8,350 
10'0" ปอนิด ์ *17,100 16,400 *13,500 10,750 11,100 7,750 *7,950 6,700 27'5"

1,500 มม กก *9,600 7,150 7,000 4,750 5,050 3,500 *3,850 2,950 8,440 
5'0" ปอนิด ์ *20,700 15,350 15,100 10,250 10,850 7,500 *8,450 6,450 27'8"

0 มม กก *6,250 *6,250 *10,500 6,850 6,850 4,600 4,950 3,400 *4,250 3,000 8,250 
0'0" ปอนิด ์ *14,300 *14,300 *22,750 14,750 14,700 9,900 10,650 7,300 *9,350 6,550 27'1"

–1,500 มม กก *6,650 *6,650 *10,800 *10,800 10,550 6,800 6,750 4,550 4,950 3,400 4,700 3,250 7,770 
–5'0" ปอนิด ์ *14,900 *14,900 *24,450 *24,450 22,650 14,550 14,500 9,750 10,600 7,250 10,350 7,100 25'6"

–3,000 มม กก *11,450 *11,450 *14,050 13,200 *9,950 6,850 6,800 4,550 5,550 3,800 6,940 
–10'0" ปอนิด ์ *25,650 *25,650 *30,450 28,300 *21,450 14,700 14,600 9,850 12,300 8,400 22'8"

–4,500 มม กก *11,200 *11,200 *8,050 7,050 *6,100 5,250 5,580 
–15'0" ปอนิด ์ *23,950 *23,950 *17,100 15,150 *13,350 11,750 18'0"

ISO 10567

* ช่ี �ใหเ้ห็นวิา่การต์กัใสถ่กูจุำากดัโดยขุดีควิามสามารถการยกแบบระบบไฮดรอลิกิมากกวิา่การเทำออก นำ �าหนักการต์กัใสใ่นขุา้งต์น้อยูใ่นเกณฑ์ท์ำี�สอดคลิอ้งกบัมาต์รฐาน ISO 10567:2007 สำาหรบัควิามสามารถในการ
ยกขุองรถขุดุไฮดรอลิกิ โดยมคีา่สงูไม่เกนิ 87 % ขุองขุดีควิามสามารถในการยกในระบบไฮดรอลิกิหรอ่ 75 % ขุองการเทำออก นำ �าหนักขุองอปุกรณเ์สรมิทำั�งหมดในการยกต์อ้งถกูหกัออกจุากคา่ขุดีควิามสามารถใน
การยกขุา้งต์น้ ขุดีควิามสามารถการยกขุึ �นอยูก่บัการทำรงต์วัิขุองรถขุดุทำี�อยูบ่นพ่ �นผวิิรองรบัทำี�มั�นคงในระดบัเดยีวิกนั การใช่จุ้ดุต์ำาแหน่งขุองเคร ่�องมอ่เสรมิในการปฏิบิตั์งิานเพ่�อจุดัการ/ยกสิ�งขุองต์า่ง ๆ อาจุสง่ผลิก
ระทำบต์อ่ประสทิำธิภิาพการยกขุองรถขุดุได ้

ขุดีควิามสามารถในการยกอยูท่ำี�ระดบั ±5 % สำาหรบัต์นีต์ะขุาบทำั�งหมดทำี�มอียู่

โปรดอา่นคูม่อ่การใช่ง้านแลิะการบำารงุรกัษาทำี�เหมาะสมเสมอสำาหรบัขุอ้มูลิสนิคา้ทำี�เจุาะจุง
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ข้อ้มููลจำำ�เพ�ะข้องรถข้ดุไฮดรอลกิรุน่ิ 323 GX

คว�มูส�มู�รถก�รยกข้องคว�มูย�วบูมู – นิำ��หนิกัถว่ง: 4.25 mt (9,370 ปอนิด)์ – โดยไมู่มูบุ่ง้ก่�

2.9 m (9'6") 5.7 m (18'8") 790 มูมู.  (31") รองเท�้ติดิติ�มูส�มูข้� 3,445 มูมู. (11'4")

R2.9B1

2,380 มูมู. (7'10") 4,250 มูมู. (13'11")

1,500 มูมู./5'0" 3,000 มูมู./10'0" 4,500 มูมู./15'0" 6,000 มูมู./20'0" 7,500 มูมู./25'0"

มม 
ft/นิิ�ว

7,500 มม กก *4,550 *4,550 *3,900 *3,900 6,160 
25'0" ปอนิด ์ *8,650 *8,650 19'9"

6,000 มม กก *4,950 *4,950 *3,600 *3,600 7,290 
20'0" ปอนิด ์ *10,800 *10,800 *7,950 *7,950 23'9"

4,500 มม กก *5,400 5,350 *5,100 3,800 *3,550 3,400 7,990 
15'0" ปอนิด ์ *11,800 11,500 *11,500 8,100 *7,750 7,500 26'1"

3,000 มม กก *7,950 7,750 *6,250 5,100 5,300 3,700 *3,600 3,100 8,350 
10'0" ปอนิด ์ *17,100 16,750 *13,500 11,000 11,350 7,900 *7,950 6,850 27'5"

1,500 มม กก *9,600 7,300 *7,050 4,900 5,150 3,550 *3,850 3,000 8,440 
5'0" ปอนิด ์ *20,700 15,700 *15,300 10,500 11,100 7,650 *8,450 6,600 27'8"

0 มม กก *6,250 *6,250 *10,500 7,000 7,000 4,700 5,100 3,500 *4,250 3,050 8,250 
0'0" ปอนิด ์ *14,300 *14,300 *22,750 15,100 15,050 10,150 10,900 7,500 *9,350 6,700 27'1"

–1,500 มม กก *6,650 *6,650 *10,800 *10,800 *10,600 6,950 6,900 4,650 5,050 3,450 4,800 3,300 7,770 
–5'0" ปอนิด ์ *14,900 *14,900 *24,450 *24,450 *23,000 14,900 14,850 10,000 10,850 7,450 10,600 7,300 25'6"

–3,000 มม กก *11,450 *11,450 *14,050 13,500 *9,950 7,000 6,950 4,650 5,700 3,900 6,940 
–10'0" ปอนิด ์ *25,650 *25,650 *30,450 28,900 *21,450 15,050 14,950 10,050 12,600 8,600 22'8"

–4,500 มม กก *11,200 *11,200 *8,050 7,200 *6,100 5,350 5,580 
–15'0" ปอนิด ์ *23,950 *23,950 *17,100 15,500 *13,350 12,050 18'0"

ISO 10567

* ช่ี �ใหเ้ห็นวิา่การต์กัใสถ่กูจุำากดัโดยขุดีควิามสามารถการยกแบบระบบไฮดรอลิกิมากกวิา่การเทำออก นำ �าหนักการต์กัใสใ่นขุา้งต์น้อยูใ่นเกณฑ์ท์ำี�สอดคลิอ้งกบัมาต์รฐาน ISO 10567:2007 สำาหรบัควิามสามารถในการ
ยกขุองรถขุดุไฮดรอลิกิ โดยมคีา่สงูไม่เกนิ 87 % ขุองขุดีควิามสามารถในการยกในระบบไฮดรอลิกิหรอ่ 75 % ขุองการเทำออก นำ �าหนักขุองอปุกรณเ์สรมิทำั�งหมดในการยกต์อ้งถกูหกัออกจุากคา่ขุดีควิามสามารถใน
การยกขุา้งต์น้ ขุดีควิามสามารถการยกขุึ �นอยูก่บัการทำรงต์วัิขุองรถขุดุทำี�อยูบ่นพ่ �นผวิิรองรบัทำี�มั�นคงในระดบัเดยีวิกนั การใช่จุ้ดุต์ำาแหน่งขุองเคร ่�องมอ่เสรมิในการปฏิบิตั์งิานเพ่�อจุดัการ/ยกสิ�งขุองต์า่ง ๆ อาจุสง่ผลิก
ระทำบต์อ่ประสทิำธิภิาพการยกขุองรถขุดุได ้

ขุดีควิามสามารถในการยกอยูท่ำี�ระดบั ±5 % สำาหรบัต์นีต์ะขุาบทำั�งหมดทำี�มอียู่

โปรดอา่นคูม่อ่การใช่ง้านแลิะการบำารงุรกัษาทำี�เหมาะสมเสมอสำาหรบัขุอ้มูลิสนิคา้ทำี�เจุาะจุง
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ข้อ้มููลจำำ�เพ�ะข้องรถข้ดุไฮดรอลกิรุน่ิ 323 GX

ข้อ้กำ�หนิดท�งเทคนิิคและคว�มูเข้�้กนัิไดข้้องบุง้ก่�

นิำ ��หนิกัถว่ง 4.25 mt (9,370 ปอนิด)์

ก�้นิติอ่

คว�มูกว�้ง คว�มูจำุ นิำ ��หนิกั ก�รเติมิู ระยะชุว่งบูมู 

มม นิ�วิ m3 yd3 กก ปอนด ์  % R2 9 m (9'6")

ใชุส้ลกั (ไมู่มูข่้อ้ติอ่สวมูเรว็)

การใช่ง้านทำั�วิไป B 1,250 49 1 20 1 57 879 1,938 100

B 1,200 48 1 19 1 56 890 1,962 100

การต์กัดนิสงูสดุทำี�มหีมุด (ระบบ payload + บุง้กี�) กก 3,085

ปอนด ์ 6,801

คา่การต์กัดนิใสร่ถบรรทำกุขุา้งต์น้สอดคลิอ้งกบัมาต์รฐาน EN474-5:2006+A3:2013 ขุองรถขุดุไฮดรอลิกิ โดยมคีา่ไม่เกนิ 
87 % ขุองควิามสามารถในการยกสงูระบบไฮดรอรกิ หรอ่ 75 % ขุองการเทำดนิทำี�มสีว่ินเช่่�อมต์อ่ดา้นหนา้ยด่ออกไปจุนสดุ
ต์ามแนวิพ่ �นดนิโดยทำี�บุง้กี�งอเขุา้
ควิามจุยุดึหลิกัต์ามมาต์รฐาน ISO 7451:2007
นำ �าหนักบุง้กี�ทำี�มกีารเทำสำาหรบัการใช่ง้านทำั�วิไป

คว�มูหนิ�แน่ินิข้องวสัดสูุงสุด:

1,800 กก /m3 (3,000 ปอนด/์yd3)

Caterpillar แนะนำาใหใ้ช่เ้คร ่�องมอ่การทำำางานทำี�เหมาะสมเพ่�อเพิ�มคณุคา่สงูสดุทำี�ลิกูคา้จุะไดร้บัจุากผลิติ์ภณัฑ์ข์ุองเรา การใช่เ้คร ่�องมอ่ต์า่ง ๆ โดยรวิมถงึบุง้กี�ทำี�เป็นสว่ินทำี�นอกเหน่อจุากคำาแนะนำาขุอง Caterpillar หรอ่ขุอ้
กำาหนดทำางเทำคนิคสำาหรบันำ �าหนัก ขุนาด การไหลิ ควิามดนั เป็นต์น้ อาจุสง่ผลิใหป้ระสทิำธิภิาพการทำำางานทำี�ต์ำ�ากวิา่ระดบัทำี�เหมาะสม ซ่ึ�งรวิมถงึแต์ไ่ม่จุำากดัเฉีพาะการลิดลิงในดา้นการผลิติ์ ควิามมเีสถยีรภาพ ควิามน่าเช่่�อ
ถอ่ แลิะควิามคงทำนขุองสว่ินประกอบ การใช่เ้คร ่�องมอ่การทำำางานทำี�ไม่เหมาะสมจุะลิดอายกุารใช่ง้านขุองบมูแลิะสต์ิ �ก ซ่ึ�งสง่ผลิต์อ่การปรบัพ่ �นดนิใหเ้รยีบ การงดั การหมุน แลิะ/หรอ่การโกยดนิทำี�มนีำ �าหนักมาก
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ข้อ้มููลจำำ�เพ�ะข้องรถข้ดุไฮดรอลกิรุน่ิ 323 GX

เอกส�รเอกส�รท่�ใหค้ำ�แนิะนิำ� – แอฟ์รกิ� ติะวนัิออกกล�ง
ไม่มเีอกสารแนบทำกุอยา่งทำี�มพีรอ้มใหใ้นทำกุภมูภิาค ปรกึษาต์วัิแทำนจุำาหน่าย Cat สำาหรบัการกำาหนดคา่เฉีพาะทำี�มใีนภมูภิาคขุองคณุ 

ü ควิามสอดคลิอ้ง † ยอมใหม้กีารใช่เ้คร ่�องจุกัรนอ้ยกวิา่ 50 % 1,800 กก /m3 (3,000 ปอนด/์yd3) 1,200 กก /m3 (2,000 ปอนด/์yd3)

หวัเสย่บสลกั
นิำ��หนิกัถว่ง 4.25 mt (9,370 ปอนิด)์

ประเภูทข้องบูมู ระยะชุว่งบูมู 

คว�มูย�วสติิ �ก 2.9 m (9'6")

หวัิเจุาะไฮดรอลิกิ H120 GC ü

H120 GC S ü

H120 S ü

H130 S ü†

หวัิขุดุอเนกประสงค ์ กา้มหนีบต์ดัคอนกรตี์ MP318 ü

กา้มหนีบทำำาลิาย MP318 ü

กา้มหนีบบด MP318 ü

กา้มหนีบต์ดั MP318 ü

กา้มครอบจุกัรวิาลิ MP318 ü

อปุกรณค์ดัแยกแลิะการร ่ �อทำำาลิาย G317 GC ü

G318 ü

G318 WH-800 ü

G318 WH-1100 ü

Mobile Scrap and Demolition Shears S3025 พ่ �นราบบน ü

เคร ่�องบด เคร ่�องบดต์วัิรอง P218 ü

เคร ่�องบดต์วัิหลิกั P318 ü

เคร ่�องต์บดนิ (ช่นิดสั�นสะเทำอ่น) CVP110 ü

หวัิคบีผวิิสม้ GSH420-500

GSH420-600

GSH420-750

GSH425-750

GSH425-950

GSH520-500

GSH520-600

GSH520-750

GSH525-750

GSV520-400

GSV520-500

GSV520-600

GSV520-750

GSV525-600

GSV525-750

ต์วัิจุบัยา้ยไฮดรอลิกิ CTV15-1000

CTV15-1200

(มตี์อ่ในหนา้ถดัไป)
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เอกส�รเอกส�รท่�ใหค้ำ�แนิะนิำ� – แอฟ์รกิ� ติะวนัิออกกล�ง (มูต่ิอ่)
ไม่มเีอกสารแนบทำกุอยา่งทำี�มพีรอ้มใหใ้นทำกุภมูภิาค ปรกึษาต์วัิแทำนจุำาหน่าย Cat สำาหรบัการกำาหนดคา่เฉีพาะทำี�มใีนภมูภิาคขุองคณุ 

ü ควิามสอดคลิอ้ง † ยอมใหม้กีารใช่เ้คร ่�องจุกัรนอ้ยกวิา่ 50 % * ระยะการทำำางานดา้นหนา้เทำา่นั�น

ข้อ้ติอ่ติวัจำบัหมุูด CAT แนิบ
นิำ��หนิกัถว่ง 4.25 mt (9,370 ปอนิด)์

ประเภูทข้องบูมู ระยะชุว่งบูมู 

คว�มูย�วสติิ �ก 2.9 m (9'6")

หวัิเจุาะไฮดรอลิกิ H120 GC ü†

H120 GC S ü†

H120 S ü†

H130 GC ü†*

H130 GC S ü†*

H130 S ü†

หวัิขุดุอเนกประสงค ์ กา้มหนีบต์ดัคอนกรตี์ MP318 ü

กา้มหนีบทำำาลิาย MP318 ü

กา้มหนีบบด MP318 ü*

กา้มหนีบต์ดั MP318 ü

กา้มครอบจุกัรวิาลิ MP318 ü

อปุกรณค์ดัแยกแลิะการร ่ �อทำำาลิาย G317 GC ü

G318 ü

G318 WH-800 ü

G318 WH-1100 ü*

เคร ่�องบด เคร ่�องบดต์วัิรอง P218 ü*

เคร ่�องบดต์วัิหลิกั P318 ü*

เคร ่�องต์บดนิ (ช่นิดสั�นสะเทำอ่น) CVP110 ü

CW-40S ข้อ้ติอ่ติวัจำบัท่�แนิบมู�โดยเฉพ�ะ
นิำ��หนิกัถว่ง 4.25 mt (9,370 ปอนิด)์

ประเภูทข้องบูมู ระยะชุว่งบูมู

คว�มูย�วสติิ �ก 2.9 m (9'6")

หวัิเจุาะไฮดรอลิกิ H120 GC S ü†

H120 S ü†

H130 S ü†

หวัิขุดุอเนกประสงค ์ กา้มหนีบต์ดัคอนกรตี์ MP318 ü

กา้มหนีบทำำาลิาย MP318 ü

กา้มหนีบบด MP318 ü

กา้มหนีบต์ดั MP318 ü

กา้มครอบจุกัรวิาลิ MP318 ü

อปุกรณค์ดัแยกแลิะการร ่ �อทำำาลิาย G317 GC ü

G318 ü

G318 WH-800 ü

G318 WH-1100 ü

Mobile Scrap and Demolition Shears S3025 พ่ �นราบบน ü*

เคร ่�องบด เคร ่�องบดต์วัิรอง P218 ü

เคร ่�องบดต์วัิหลิกั P318 ü

เคร ่�องต์บดนิ (ช่นิดสั�นสะเทำอ่น) CVP110 ü

(มตี์อ่ในหนา้ถดัไป)
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ข้อ้มููลจำำ�เพ�ะข้องรถข้ดุไฮดรอลกิรุน่ิ 323 GX

เอกส�รเอกส�รท่�ใหค้ำ�แนิะนิำ� – แอฟ์รกิ� ติะวนัิออกกล�ง (มูต่ิอ่)
ไม่มเีอกสารแนบทำกุอยา่งทำี�มพีรอ้มใหใ้นทำกุภมูภิาค ปรกึษาต์วัิแทำนจุำาหน่าย Cat สำาหรบัการกำาหนดคา่เฉีพาะทำี�มใีนภมูภิาคขุองคณุ 

ü ควิามสอดคลิอ้ง † ยอมใหม้กีารใช่เ้คร ่�องจุกัรนอ้ยกวิา่ 50 % * ระยะการทำำางานดา้นหนา้เทำา่นั�น

CW-40 ข้อ้ติอ่ติวัจำบัท่�แนิบมู�โดยเฉพ�ะ
นิำ��หนิกัถว่ง 4.25 mt (9,370 ปอนิด)์

ประเภูทข้องบูมู ระยะชุว่งบูมู 

คว�มูย�วสติิ �ก 2.9 m (9'6")

หวัิเจุาะไฮดรอลิกิ H120 GC ü†

H120 GC S ü†

H120 S ü†

H130 GC S ü†

H130 S ü†

หวัิขุดุอเนกประสงค ์ กา้มหนีบต์ดัคอนกรตี์ MP318 ü

กา้มหนีบทำำาลิาย MP318 ü

กา้มหนีบบด MP318 ü

กา้มหนีบต์ดั MP318 ü

กา้มครอบจุกัรวิาลิ MP318 ü

อปุกรณค์ดัแยกแลิะการร ่ �อทำำาลิาย G317 GC ü

G317 GC CAN คงทำี� ü

G318 ü

G318 CAN คงทำี� ü

G318 WH-800 ü

G318 WH-1100 ü

Mobile Scrap and Demolition Shears S3025 พ่ �นราบบน ü*

เคร ่�องบด เคร ่�องบดต์วัิรอง P218 ü
เคร ่�องบดต์วัิหลิกั P318 ü

เคร ่�องต์บดนิ (ช่นิดสั�นสะเทำอ่น) CVP110 ü

ติวัติดิติ ั�งบูมู
นิำ��หนิกัถว่ง 4.25 mt (9,370 ปอนิด)์

ประเภูทข้องบูมู ระยะชุว่งบูมู

Mobile Scrap and Demolition Shears S2050 ü

S3035 พ่ �นราบบน ü
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เอกส�รเอกส�รท่�ใหค้ำ�แนิะนิำ� – อเมูรกิ�ใติ้
ไม่มเีอกสารแนบทำกุอยา่งทำี�มพีรอ้มใหใ้นทำกุภมูภิาค ปรกึษาต์วัิแทำนจุำาหน่าย Cat สำาหรบัการกำาหนดคา่เฉีพาะทำี�มใีนภมูภิาคขุองคณุ 

ü ควิามสอดคลิอ้ง † ยอมใหม้กีารใช่เ้คร ่�องจุกัรนอ้ยกวิา่ 50 % 1,800 กก /m3 (3,000 ปอนด/์yd3) 1,200 กก /m3 (2,000 ปอนด/์yd3)

หวัเสย่บสลกั
นิำ��หนิกัถว่ง 4.25 mt (9,370 ปอนิด)์

ประเภูทข้องบูมู ระยะชุว่งบูมู 

คว�มูย�วสติิ �ก 2.9 m (9'6")

หวัิเจุาะไฮดรอลิกิ H120 GC ü

H120 GC ช่นิดต์ดิต์ั�งเขุา้ดา้นขุา้ง ü

H120 GC S ü

H120 S ü

H130 S ü†

หวัิขุดุอเนกประสงค ์ กา้มหนีบต์ดัคอนกรตี์ MP318 ü

กา้มหนีบทำำาลิาย MP318 ü

กา้มหนีบบด MP318 ü

กา้มหนีบต์ดั MP318 ü

กา้มครอบจุกัรวิาลิ MP318 ü

อปุกรณค์ดัแยกแลิะการร ่ �อทำำาลิาย G318 ü

Mobile Scrap and Demolition Shears S3025 พ่ �นราบบน ü

เคร ่�องบด เคร ่�องบดต์วัิรอง P218 ü

เคร ่�องบดต์วัิหลิกั P318 ü

เคร ่�องต์บดนิ (ช่นิดสั�นสะเทำอ่น) CVP110 ü

หวัิคบีผวิิสม้ GSH420-500

GSH420-600

GSH420-750

GSH425-750

GSH425-950

GSH520-500

GSH520-600

GSH520-750

GSH525-750

(มตี์อ่ในหนา้ถดัไป)



13

ข้อ้มููลจำำ�เพ�ะข้องรถข้ดุไฮดรอลกิรุน่ิ 323 GX

เอกส�รเอกส�รท่�ใหค้ำ�แนิะนิำ� – อเมูรกิ�ใติ ้(มูต่ิอ่)
ไม่มเีอกสารแนบทำกุอยา่งทำี�มพีรอ้มใหใ้นทำกุภมูภิาค ปรกึษาต์วัิแทำนจุำาหน่าย Cat สำาหรบัการกำาหนดคา่เฉีพาะทำี�มใีนภมูภิาคขุองคณุ 

ü ควิามสอดคลิอ้ง † ยอมใหม้กีารใช่เ้คร ่�องจุกัรนอ้ยกวิา่ 50 % * ระยะการทำำางานดา้นหนา้เทำา่นั�น

หวัเสย่บข้อ้ติอ่ติวัจำบัสลกั CAT

นิำ��หนิกัถว่ง 4.25 mt (9,370 ปอนิด)์

ประเภูทข้องบูมู ระยะชุว่งบูมู 

คว�มูย�วสติิ �ก 2.9 m (9'6")

หวัิเจุาะไฮดรอลิกิ H120 GC ü†

H120 GC ช่นิดต์ดิต์ั�งเขุา้ดา้นขุา้ง ü†

H120 GC S ü†

H120 S ü†

H130 GC ü†*

H130 GC S ü†*

H130 S ü†

หวัิขุดุอเนกประสงค ์ กา้มหนีบต์ดัคอนกรตี์ MP318 ü

กา้มหนีบทำำาลิาย MP318 ü

กา้มหนีบบด MP318 ü*

กา้มหนีบต์ดั MP318 ü

กา้มครอบจุกัรวิาลิ MP318 ü

อปุกรณค์ดัแยกแลิะการร ่ �อทำำาลิาย G318 ü

เคร ่�องบด เคร ่�องบดต์วัิรอง P218 ü*

เคร ่�องบดต์วัิหลิกั P318 ü*

เคร ่�องต์บดนิ (ช่นิดสั�นสะเทำอ่น) CVP110 ü

ติวัติดิติ ั�งบูมู
นิำ��หนิกัถว่ง 4.25 mt (9,370 ปอนิด)์

ประเภูทข้องบูมู ระยะชุว่งบูมู 

Mobile Scrap and Demolition Shears S2050 ü

S3035 พ่ �นราบบน ü
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เอกส�รเอกส�รท่�ใหค้ำ�แนิะนิำ� – เอเซ่ย่ติะวนัิติกเฉ่ยงใติแ้ละอนิิโดน่ิเซ่ย่
ไม่มเีอกสารแนบทำกุอยา่งทำี�มพีรอ้มใหใ้นทำกุภมูภิาค ปรกึษาต์วัิแทำนจุำาหน่าย Cat สำาหรบัการกำาหนดคา่เฉีพาะทำี�มใีนภมูภิาคขุองคณุ 

ü ควิามสอดคลิอ้ง † ยอมใหม้กีารใช่เ้คร ่�องจุกัรนอ้ยกวิา่ 50 %

หวัเสย่บสลกั
นิำ��หนิกัถว่ง 4.25 mt (9,370 ปอนิด)์

ประเภูทข้องบูมู ระยะชุว่งบูมู 

คว�มูย�วสติิ �ก 2.9 m (9'6")

หวัิเจุาะไฮดรอลิกิ H120 GC ü

H120 GC S ü

H120 S ü

H130 S ü†

เคร ่�องต์บดนิ (ช่นิดสั�นสะเทำอ่น) CVP110 ü
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อปุกรณม์ู�ติรฐ�นิและอปุกรณเ์ผ่�อเลอ่กสำ�หรบัรถข้ดุรุน่ิ 323 GC

อปุกรณม์ู�ติรฐ�นิและอปุกรณเ์ผ่�อเลอ่ก
อปุกรณม์าต์รฐานแลิะอปุกรณเ์สรมิอาจุแต์กต์า่งกนั ปรกึษาต์วัิแทำนจุำาหน่าย Cat ขุองคณุเพ่�อทำราบรายลิะเอยีดต์า่ง ๆ

มู�ติรฐ�นิ เสรมิู

บูมู สติิ �ก และสว่นิเชุ่�อมูติอ่
ควิามยาวิบมู 5.7 m (18'8") ü

ควิามยาวิสต์ิ �ก 2.9 m (9'6") ü

สว่ินเช่่�อมต์อ่บุง้กี�ช่นิด B1 พรอ้มดว้ิยหยูก ü

CAB 

ลิดเสยีงดว้ิยต์วัิยดึหน่ด ü

หนา้จุอแอลิซ่ดีแีบบสมัผสัควิามลิะเอยีดสงู  
203 มม. (8")

ü

ระบบกนัสะเทำอ่นสำาหรบัทำี�นั�งทำี�ปรบัไดแ้บบกลิไก ü

เคร ่�องปรบัอากาศอตั์โนมตั์แิบบสองระดบั ü

การควิบคมุเคร ่�องยนต์แ์บบกดปุ่ มเพ่�อสต์ารท์ำโดย
ไม่ใช่ก้ญุแจุ

ü

คอนโซ่ลิพรอ้มแป้นหมุนเคร ่�องยนต์เ์จ็ุดต์ำาแหน่ง ü

คอนโซ่ลิปรบัต์ดิต์ั�งพ่ �น ü

คนับงัคบัแบบ 1 ปุ่ ม ü

คนับงัคบัแบบ 3 ปุ่ ม ü

วิทิำย ุAM/FM พรอ้มพอรต์์ USB แลิะ aux ü

ช่อ่งจุา่ยไฟ์ DC 24V ü

ทำี�วิางแกว้ิแลิะช่อ่งเก็บขุอง ü

กระจุกเทำมเปอร ์70/30 ü

ใบปัดนำ �าฝนพรอ้มทำี�ฉีีดกระจุก ü

ช่อ่งประต์เูหล็ิกแบบเปิดได ้ ü

ไฟ์โดม ü

พรมปพู่ �นช่นิดซ่กัได ้ ü

เทคโนิโลย ่CAT
Cat Product Link™ ü

ระบบไฟ์ฟ้์�
แบต์เต์อรแีบบแหง้สองหวัิทำี�มคีา่ 750 CCA ü 

สวิติ์ช่ต์์ดัไฟ์จุากสว่ินกลิาง ü 

ไฟ์แช่สซ่แีลิะหอ้งโดยสาร ü

ไฟ์บมูดา้นขุวิา(1) ü

ไฟ์บมูดา้นซ่า้ย ü

(1)อนิโดนีเซ่ยี เอเซ่ยีต์ะวินัออกเฉีียงใต์แ้ลิะอเมรกิาใต์เ้ทำา่นั�น 

มู�ติรฐ�นิ เสรมิู

เคร ่�องยนิติ ์
Cat® C4.4 เทำอรโ์บคู ่Tier 3 เทำยีบเท่ำาเคร ่�องยนต์ด์เีซ่ลิ ü

สองโหมดทำี�เลิอ่กได:้ เพาเวิอร,์ สมารท์ำ ü

ควิามสามารถการทำำางานในพ่ �นทำี�ควิามสงูถงึระดบั 
4,500 m (14,764 ft) โดยทำี�มกีารลิดกำาลิงัเคร ่�องจุาก
ระดบั 3,000 m (9,842 ft)

ü

ควิามสามารถในการระบายควิามรอ้นสงูทำี�  
52°C (125°F)

ü

ควิามสามารถในการสต์ารท์ำในอณุหภมูเิย็นทำี�  
–18°C (–0.4°F) 

ü

ปั�มไฟ์ฟ้์าช่นิดดดูนำ �ามนัเช่ ่ �อเพลิงิเอง ü

พดัลิมขุบัเคลิ่�อนโดยต์รง ü

ระบบกรองนำ �ามนัเช่ ่ �อเพลิงิแบบสองขุั�นต์อนพรอ้ม
เคร ่�องแยกนำ �าแลิะไฟ์แสดงสถานะ

ü

 แผ่นกรองอากาศสององคป์ระกอบทำี�ปิดสนิทำพรอ้ม
นำ �ายาทำำาควิามสะอาดลิว่ิงหนา้

ü

สมรรถนะนำ �ามนัไบโอดเีซ่ลิสงูถงึ B20 ü

ควิามสามารถขุองไบโอดเีซ่ลิสงูถงึ B40(2) ü

ระบบไฮดรอลกิ
วิาลิว์ิควิบคมุต์วัิหลิกั หวัิเจุาะพรอ้มใช่แ้บบ
อเิล็ิกทำรอนิกส ์

ü

ปั�มไฟ์ฟ้์าหลิงัถงึหลิงั ü

วิงจุรไฟ์ฟ้์าขุองบมูแลิะโดยการจุา่ยพลิงังานคน่ ü

ระบบอุน่เคร ่�องอตั์โนมตั์แิบบไฮดรอลิกิ ü

การเคลิ่�อนทำี�อตั์โนมตั์แิบบสองอตั์ราควิามเรว็ิ ü

ไลินห์วัิเจุาะ ü

กรองไหลิยอ้นกลิบัต์วัิหวัิเจุาะ(3) ü

ต์วัิกรองไฮดรอลิกิไหลิยอ้นกลิบัประสทิำธิภิาพสงู ü

คว�มูปลอดภูยัและก�รรกัษ�คว�มูปลอดภูยั
เคลิอ่บกนัลิ่�นกบัสลิกัจุม ü

FOGS กบัไฟ์ทำี�จุบัคู่ ü

ราวิมอ่แลิะทำี�จุบัมอ่ (ต์าม ISO) ü

การควิบคมุเคร ่�องมอ่/กลิอ่งเก็บขุองทำี�ล็ิอกได ้ ü

สวิติ์ช่ปิ์ดเคร ่�องยนต์ร์ะดบัพ่ �นดนิระดบัสอง ü

แต์รแจุง้เต์อ่น/สง่สญัญาณ ü

คนัโยกลิอ๊กไฮดรอลิกิ ü

กลิอ้งมองหลิงั ü

การแจุง้เต์อ่นการเคลิ่�อนทำี�(4) ü

(2)อนิโดนีเซ่ยีหรอ่หากบงัคบัใช่ต้์ามกฎหมาย
(3)แอฟ์ฟ์รกิา, ต์ะวินัออกกลิาง, อเมรกิาใต์เ้ทำา่นั�น
(4)มาต์รฐานอเมรกิาใต์ ้

(มตี์อ่ในหนา้ถดัไป)



อปุกรณม์ู�ติรฐ�นิและอปุกรณเ์ผ่�อเลอ่กสำ�หรบัรถข้ดุรุน่ิ 323 GC

มู�ติรฐ�นิ เสรมิู

ก�รซ่อ่มูและก�รบำ�รุงรกัษ�
จุดัต์ำาแหน่งนำ �ามนัเคร ่�องแลิะต์วัิกรองเช่่ �อเพลิงิ ü

พอรต์์สุม่ต์วัิอยา่ง S·O·SSM ü

ต์วัิบงัหมอ้นำ �า ü

มู�ติรฐ�นิ เสรมิู

ชุว่งล่�งและโครงสร�้ง
แผ่นแทำรกต์นีต์ะขุาบแบบ Triple Grouser  
ขุนาด 600 มม. (24")

ü

แผ่นแทำรกต์นีต์ะขุาบแบบ Triple Grouser  
ขุนาด 790 มม. (31")

ü

ต์วัิเช่ ่�อมต์อ่แทำรคทำี�หลิอ่ลิ่�นดว้ิยจุาระบี ü

อปุกรณป้์องกนัดา้นลิา่ง ü

อปุกรณป้์องกนัมอเต์อรต์์วัิเดนิ ü

นำ �าหนักถว่ิง 4.25 mt (9,370 ปอนด)์ ü

จุดุการมดั ü

อปุกรณม์ู�ติรฐ�นิและอปุกรณเ์ผ่�อเลอ่ก (มูต่ิอ่)
อปุกรณม์าต์รฐานแลิะอปุกรณเ์สรมิอาจุแต์กต์า่งกนั ปรกึษาต์วัิแทำนจุำาหน่าย Cat ขุองคณุเพ่�อทำราบรายลิะเอยีดต์า่ง ๆ

อปุกรณป้์องกนัิ
• อปุกรณป้์องกนัการหมุนมาต์รฐาน 6 มม. (0.24")
• ต์ะแกรงป้องกนัแบบเต็์มหนา้ (เขุา้กนัไม่ไดก้บัต์วัิครอบ

ไฟ์ในหอ้งคนขุบั, อปุกรณป้์องกนัฝน)
• ต์ะแกรงป้องกนัระดบัลิา่งแบบครึ�งหนา้

สว่นิบรกิ�ร
• ช่ดุฆอ้นแป้นเหยยีบพ่ �น
• ทำี�จุบัป่นฉีีดจุาระบี

ชุดุติดิติ ั�งและอปุกรณเ์สรมิูข้องติวัแทนิจำำ�หน่ิ�ย
อปุกรณเ์สรมิอาจุหลิากหลิายแต์กต์า่งกนัไป ปรกึษาต์วัิแทำนจุำาหน่าย Cat ขุองคณุเพ่�อทำราบรายลิะเอยีดต์า่ง ๆ

อปุกรณเ์สรมิู 323 GX

หากต์อ้งการขุอ้มูลิฉีบบัสมบรูณเ์พิ�มเต์มิเกี�ยวิกบัผลิติ์ภณัฑ์ ์Cat, ต์วัิแทำนจุำาหน่าย แลิะโซ่ลิชู่นัอตุ์สาหกรรม โปรดเยี�ยมช่มเว็ิบไซ่ต์ข์ุองเราทำี�  
www.cat.com

© 2021 Caterpillar
สงวินลิขิุสทิำธิิ �ทำกุประการ

เอกสารแลิะขุอ้มูลิจุำาเพาะอาจุมกีารเปลิี�ยนแปลิงโดยไม่ต์อ้งแจุง้ใหท้ำราบลิว่ิงหนา้ จุดุเดน่ขุองเคร ่�องจุกัรในรปูภาพอาจุรวิมถงึอปุกรณเ์พิ�ม
เต์มิ ต์ดิต์อ่ต์วัิแทำนจุำาหน่าย Cat ขุองคณุในต์วัิเลิอ่กทำี�มอียู่

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, โลิโกท้ำี�เกี�ยวิขุอ้ง, “Caterpillar Corporate Yellow”, “Power Edge” แลิะเคร ่�องหมายรปู
ลิกัษณ ์Cat “Modern Hex” ต์ลิอดจุนอตั์ลิกัษณข์ุองบรษิทัำแลิะผลิติ์ภณัฑ์ท์ำี�ใช่ใ้นทำี�นี � เป็นเคร ่�องหมายการคา้ขุอง Caterpillar แลิะไม่อาจุ
นำาไปใช่โ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต์

AUXQ3222 (06-2021)
หมายเลิขุการสรา้ง: 05A

(แอฟ์รกิา-ต์ะวินัออกกลิาง 
อเมรกิาใต์ ้[ยกเวิน้บราซ่ลิิ] 

เอเซ่ยีต์ะวินัออกเฉีียงใต์)้
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