
GR-300EX

ROUGH TERRAIN CRANE
ราฟ เทอเรน เครน

น้ำหนักที่ยกได�
30,000 กก. ที่ระยะ 3.0 เมตร
บูม 4 ท�อน แบบยาว
9.7 เมตร - 31.0 เมตร
จ��บ 2 สเตจ
7.2 เมตร / 12.8 เมตร
ระยะที่ยกได�สูงสุด
31.8 เมตร (บูม)
44.0 เมตร (จ��บ)
รัศมีการทำงานสูงสุด
28.5 เมตร (บูม)
37.0 เมตร (จ��บ)
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R3,330

12.6˚
รับน้ำหนักได�สูงสุด

รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด

ประสิทธิภาพ
    ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด
    การไต�ความชัน (tan O)

น้ำหนัก
    น้ำหนักรวม
    - ล�อหน�า
    - ล�อหลัง

บูม
  ความยาวเมื่อเก็บบูม
  ความยาวเมื่อยึดบูม
  ความเร็วในการยึดบูม
  มุม
  ความเร็วในการยกบูม

บูม 4 ท�อน - ซิงโคไนซ� เทเลสโคป�ค บูม
9.7 เมตร
31.0 เมตร
21.3 เมตร ใน 91 ว�นาที
0 ํ - 81 ํ
20 ํ - 60 ํ ในเวลา 22 ว�นาที

ระบบไฮดรอลิก ป��ม   ป��มลูกสูบ 2 ตัว สำหรับการทำงานของเครน
        เกียร�ป��ม สำหรับ การบังคับเล้ียว การหมุน และอุปกรณ�เสร�ม
วาล�วควบคุม
        มัลติวาล�ว ควบคุมโดยแรงดัน พร�อมด�วยร�ร�ฟ วาล�ว
ถังเก็บน้ำมันไฮดรอลิก
        380 ลิตร เกจวัดระดับน้ำมันด�านนอกถัง
ออยล�คูลเลอร�
        ระบายความร�อนด�วยพัดลม

TADANO ออโต�เมติก
โมเม�นท� ลิมิตเตอร�
(TADANO AML-C)

ข�อมูลด�านล�างนี้จะถูกแสดง
*ระบบล็อคคันบังคับ เสียง และสัญญาณเตือน *ตำแหน�งบูม
*ตำแหน�งขาช�าง  *มุมองศาการหมุน   *องศาบูม / ระยะบูม / มุมองศาจ��บ / 
ความยาวจ��บ / รัศมีโหลด / น้ำหนักที่ยกได� / น้ำหนักยกที่อ�านได�
*ความสูงที่ยก / อัตราส�วนของน้ำหนักที่ยกต�อน้ำหนักที่ยกได�
*น้ำหนักที่ยอมรับได�
*การลดความเร็วอัตโนมัติ และระบบหน�วงการหยุดการเคล่ือนท่ีของบูม
และการหมุนตัว
*สว�ทช�ระบุสถานะของการทำงาน
*รัศมีรับน้ำหนัก / มุมองศาบูม / ความสูงทิป / ระบบพร�เซ็ตการหมุน
*ไฟเตือนภายนอก
*ระบบตัดน้ำหนัก  *แรงดันน้ำมันไฮดรอลิกหลัก
*อัตราสิ�นเปลืองน้ำมัน
*ระบบเลือกว�นช�หลัก / ว�นช�สำรอง
*ตัววัดการหมุนของดรัม (เสียงและภาพ) ว�นช�หลัก และว�นช�สำรอง
*ตัวแสดง ออน-รับเบอร�

เคร�่องยนต� รุ�น…Cummins QSB6.7 EU stage IIIA
ชนิด…ดีเซล 4 จังหวะ  เทอร�โบชาร�จเจอร�  6 สูบ ไดเร็คอินเจ็คชั่น
ความจ�กระบอกสูบ…6.7 ลิตร
ลูกสูบ x ช�วงชัก…107 มม. x 124 มม.
กำลังสูงสุด…160 กิโลวัตต� ที่ 2,500 รอบต�อนาที
แรงบิดสูงสุด…843 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600 รอบต�อนาที

ขาช�าง

       ความกว�างเมื่อยื่นขา

ไฮดรอลิก 4 ชุด, คานและขาช�าง, กระบอกสูบแนวต้ังพร�อมวาล�วควบคุม
คานและขาช�างแต�ละข�างควบคุมได�อิสระจากภายในห�องควบคุม
กว�างสุด  6,300 มิลลิเมตร  กลาง  5.900 และ 5,000 มิลลิเมตร 
แคบสุด  2,200 มิลลิเมตร  ขนาดขาหยั่งบนพ�้น 400 มิลลิเมตร

การขับเคลื่อน เคร�่องวางหลัง  ขับซ�าย, เพลาขับเลือกได� 2 แบบด�วยสว�ตช�มือ
4x2 ขับหน�า , 4x4 ขับเคลื่อน 4 ล�อ

การบังคับทิศทาง พวงมาลัยเพาเวอร� บังคับได� 3 ระบบ 
2 ล�อหน�า, 4 ล�อทิศทางตรงข�าม, 4 ล�อทิศทางเดียวกัน 

ระบบส�งกำลัง อัตโนมัติ ควบคุมด�วยอิเล็คทรอนิคส�

ระบบกันสะเทือน แหนบ และชุดล็อคด�วยไฮดรอลิก

ยาง 445 / 95 R25 (OR) ซิงเกิ�ล x 4
ความจ�ถังน้ำมัน 300 ลิตร

ว�นช�หลัก
  แรงดึง สลิง (เส�นเดียว)
  ความเร็ว สลิง (เส�นเดียว)
  ขนาดสลิง

ขับด�วยมอเตอร�ลูกสูบรอบแกนเพลา ปรับความเร็วได�
39.2 กิโลนิวตัน (4,000 กก.)
125 เมตร/นาที (ที่เลเยอร�ที่ 4)
16 มิลลิเมตร x 170 เมตร (เส�นผ�านจ�ดศูนย�กลาง x ความยาว)

ว�นช�สำรอง
  แรงดึง สลิง (เส�นเดียว)
  ความเร็ว สลิง (เส�นเดียว)
  ขนาดสลิง

ขับด�วยมอเตอร�ลูกสูบรอบแกนเพลา ปรับความเร็วได�
39.2 กิโลนิวตัน (4,000 กก.)
125 เมตร/นาที (ที่เลเยอร�ที่ 4)
16 มิลลิเมตร x 98 เมตร (เส�นผ�านจ�ดศูนย�กลาง x ความยาว)

จ��บ
  องศาจ��บ
  ความยาว

จ��บ 2 สเต็จ ปรับองศาจ��บได� 3 ระดับ (ใช�สลัก)  รอกเดี่ยวที่หัวจ��บ
5 ํ, 25 ํ, 45 ํ
7.2 เมตร และ 12.5 เมตร

การหมุน
  ความเร็วในการหมุน
  รัศมีการหมุนท�ายรถ

3.2 รอบต�อนาที
3,330 เมตร

50 กม./ชม.
78% (หยุด), 57%*
*เคร�่องจักรต�องปฏิบัติงานไม�เกินข�อจำกัดที่ออกแบบไว�
  (30 ํ : Cummins QSB6.7**)

9.8 เมตร (เลี้ยว 2 ล�อ), 5.8 เมตร (เลี้ยว 4 ล�อ)
(ณ กึ่งกลางของล�อวงนอกสุด)

27,190 กก. (รวมน้ำหนักตะขอขนาด 30 ตัน
13,650 กก.
13,540 กก.

30,000 กก. ที่ระยะ 3.0 เมตร

รุ�น : GR-300EX
ข�อมูลจำเพาะ

CALL CENTER

www.italthaiindustrial.com
02 050 0555

ดาวน�โหลดโบรชัวร�

ขนาดข�างต�น เป�นขนาดขณะที่องศาบูมอยู�ที่ 0°
หมายเหตุ : ขนาดบางตำแหน�งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�


