
ทนทาน มาตรฐานยุโรป
ขนาด 21 - 23 ตัน  167 แรงม�า เคร�่องยนต� 4 สูบ 
บุ�งกี๋ 0.92 คิว ทนทาน แข็งแรง สำหรับข�ดงานหนัก
โดยเฉพาะ 

เคร�่องยนต�ทรงพลัง แรงทอร�คสูง 
ประหยัดเชื้อเพลิงได�มากกว�า
เคร�่องยนต� Volvo ทรงพลัง รองรับการทำงานหนัก
อย�างต�อเนื่อง โดยให�แรงบิดสูงแม�อยู�ในรอบต่ำ 

บูม อาร�มเสร�มพ�เศษชนิด  HD
บูม อาร�มเสร�มพ�เศษชนิด Heavy Duty เพ�่อความ
ทนทานและรองรับงานหนักอย�างต�อเนื่อง 

ใช�เชื้อเพลิงอย�างเต็มประสิทธิภาพ
โหมดประหยัดพลังงาน (Eco Mode) ลดอัตรการ
ใช�น้ำมันลงเมื่อเทียบกับรถข�ดทั่วไป

ตอบสนองฉับไว รวดเร็ว และแม�นยำ
มาพร�อมกับ Line Piping เพ�่อช�วยเปลี่ยนเป�นหัว 
Breaker สำหรับงานเจาะได�

อะไหล�คุณภาพ รองรับการบำรุงรักษา
อย�างยาวนาน
รวมจ�ดตรวจเช็ค สำหรับบำรุงรักษาไว�ในจ�ดเดียว และ
ใช�งานได�ในระยะยาว แข็งแรง ทนทาน ด�วยอะไหล�คุณภาพ
มาตรฐานยุโรป

รับประกันเคร�่องจักร 1 ป� หร�อ 2,500 ชั่วโมง
และขยายระยะเวลาประกันได� ภายใต�เง�่อนไขการซื้อ
อะไหล�แท�จาก Volvo

ศูนย�บร�การครอบคลุมทั่วประเทศไทย 
และ สปป.ลาว
มั่นใจด�วยศูนย�บร�การหลังการขายกว�า 14 สาขา พร�อมให�
บร�การและดูแลเคร�่องจักรทั่วประเทศไทย และ สปป.ลาว 
โดยผู�เชี่ยวชาญที่ได�รับการอบรบโดยตรงจาก Volvo

จ�ดเด�นและคุณสมบัติพ�เศษ

ECO

รถข�ดตีนตะขาบวอลโว� ขนาด 21 ตัน
EC210D

การลงทุนอันคุ�มค�า เพ�่อสมรรถนะที่เหนือกว�า



เคร�่องยนต� Volvo D5E Tier 3

กำลังส�งสูงสุดที่ 2000

แรงบิดสูงสุด 670

ที่ความเร็วรอบ 1350

จำนวนลูกสูบ 4

ความจ�กระบอกสูบ 5

ความโตกระบอกสูบ 108

ช�วงชัก 130

สุทธิ, มาตรฐาน 115

156SO9249/SAE J1349

ทั้งหมด, มาตรฐาน 123

167ISO14396/SAE J1995

การขับเคลื่อน

กำลังฉุดลากสูงสุด 183

ความเร็วในการเดินสูงสุด (Low) 3.5

ความเร็วในการเดินสูงสุด (High) 5.8

มุมเอียงสูงสุดในการทำงาน 35

ระบบช�วงล�าง

โครงสร�างตัวรถ เฟรมทรง X

ความกว�างของใบแทร็ค 800

ลูกรอกตัวบน 2 x 2

ลูกรอกตัวล�าง EC210D 2 x 7

ลูกรอกตัวล�าง EC210DL 2 x 8

ลูกรอกตัวล�าง EC210DLR 2 x 8

จำนวนใบแทร็ก EC210D 2 x 46

จำนวนใบแทร็ก EC210DL 2 x 49

จำนวนใบแทร็ก EC210DLR 2 x 49

ระบบการหมุนสว�ง

ความเร็วในการหมุนสูงสุด 12.3

แรงบิดในการหมุนสูงสุด 76.7

กระบอกไฮดรอลิก

บูมเดี่ยว 2

ความโตกระบอก และ ช�วงชัก 125 x 1235

อาร�ม 1

ความโตกระบอก และ ช�วงชัก 135 x 1540

บุ�งกี๋ 1

ความโตกระบอก และ ช�วงชัก 120 x 1065

บุ�งกี๋ LR 1

ความโตกระบอก และ ช�วงชัก 100 x 865

ประมาณบรรจ�น้ำมันหล�อลื่นและน้ำยาหล�อเย็น

ถังน้ำมันเชิ�อเพลิง 375

ระบบไฮดรอลิกทั้งหมด 300

ถังน้ำมันไฮดรอลิก 160

น้ำมันเคร�่อง 17

น้ำยาหล�อเย็น 15

น้ำมันในชุดการหมุนสว�ง 8.6

น้ำมันในชุดการเคลื่อนที่ 2 x 5.8

น้ำหนักเคร�่องจักรและขนาด

EC210D    EC210DL    EC210DLR

น้ำหนักขณะทำงาน

รุ�น

20,950    21,460 23,290

5.70        5.70          8.85

2.90        2.90          6.25

0.92        0.92 0.52

3,700      3,700 4,900

144                       144           77

6,330      6,730       12,100

6,430      6,650       10,950

ความยาวบูม

ความยาวอาร�ม

ความจ�บุ�งกี๋

ตัวถ�วงน้ำหนัก

แรงข�ดปลายบุ�งกี๋สูงสุด

ระยะการข�ดลึกสุด

ระยะการยกเทสูงสุด

ระบบไฮดรอลิก

อัตราการไหลสูงสุด (ป��มหลัก) 2 x 212

อัตราการไหลสูงสุด (ป��มเกียร�) 1 x 18

รอบ/นาที

รอบ/นาที

ลิตร

กิโลวัตต�

รอบ/นาที

กิโลนิวตันเมตร

แรงม�า

แรงม�า

กิโลวัตต�

นิวตันเมตร

มิลลิเมตร

มิลลิเมตร

กิโลนิวตัน

กม./ชม.

กม./ชม.

องศา

ลูก

ลูก

ลูก

ลูก

มม.

ใบ

ใบ

ใบ

ลิตร/นาที

ลิตร/นาที

หน�วย

หน�วย

หน�วย

หน�วย

มม.

มม.

มม.

มม.

ลิตร

ลิตร

ลิตร

ลิตร

ลิตร

ลิตร

ลิตร

กก.

กก.

kN

มม.

มม.

9,690      9,690 12,880

2,800      2,990        3,190

2,940      2,940        3,055

4,160      4,460        4,460

ความยาวสูงสุด (L)

ความกว�าง (B)

ความสูง (M)

ความยาวแทร็ก (H)

กก.

มม.

มม.

มม.

2,850      2,850        2,850ความยาวจากกึ่งกลางถึงท�าย (D) มม.

ม.

ม.

ลบ.ม.

CALL CENTER

www.italthaiindustrial.com
02 050 0555

ดาวน�โหลดโบรชัวร�

D


