ROUGH TERRAIN CRANE
ราฟ เทอเรน เครน

GR-600EX
ขนาดเครน
60,000 กก. ที่ระยะ 3.0 เมตร
บูม 5 ทอน แบบยาว
11.0 เมตร - 43.0 เมตร
จ��บ 2 สเตจ พับ 2 สวน
10.1 เมตร / 17.7 เมตร
ระยะที่ยกไดสูงสุด
43.4 เมตร (บูม)
60.5 เมตร (จ��บ)
รัศมีการทำงานสูงสุด
36.3 เมตร (บูม)
41.4 เมตร (จ��บ)

รุน : GR-600EX
ขอมูลจำเพาะ

รับน้ำหนักไดสูงสุด
ประสิทธิภาพ
ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด
การไตความชัน (tan O)
น้ำหนัก
น้ำหนักรวม
- เพลาหนา
- เพลาหลัง
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด
บูม
ความยาวเมื่อเก็บบูม
ความยาวเมื่อยึดบูม
ความเร็วในการยึดบูม
มุม
ความเร็วในการยกบูม
จ��บ
องศาจ��บ
ความยาว
ว�นชหลัก
แรงดึง สลิง (เสนเดียว)
ความเร็ว สลิง (เสนเดียว)
ขนาดสลิง
ว�นชสำรอง
แรงดึง สลิง (เสนเดียว)
ความเร็ว สลิง (เสนเดียว)
ขนาดสลิง
การหมุน
ความเร็วในการหมุน
รัศมีการหมุนทายรถ
ระบบไฮดรอลิก

60,000 กก. ที่ 3.0 เมตร

TADANO ออโตเมติก
โมเมนท ลิมิตเตอร
(TADANO AML-C)

36 กม./ชม.
147% (หยุด), 30%*
*เคร�่องจักรตองทำงานไมเกินขอจำกัดของหองเคร�่องยนตที่ออกแบบไว
(17 ํ : Mitsubishi 6M60-TL)
44,275 กก. (รวมตะขอขนาด 60 ตัน)
22,515 กก.
21,760 กก.
11.9 เมตร (บังคับเลี้ยว 2 ลอ), 6.8 เมตร (บังคับเลี้ยว 4 ลอ)
(ณ กึ่งกลางของยางวงนอกสุด)
บูม 5 ทอน ซิงโคไนซ เทเลสโคปค บูม
11.0 เมตร
43.0 เมตร
32.0 เมตร ใน 128 ว�นาที
-1.6 ํ - 80.3 ํ
20 ํ - 60 ํ ในเวลา 46 ว�นาที
จ�บ� 2 สเต็จ พับ 2 สวน ปรับองศาจ�บ� ได 3 ระดับ (ใชสลัก) รอกเดีย่ วทีห่ วั จ�บ�
5 ํ, 25 ํ, 45 ํ
10.1 เมตร และ 17.7 เมตร
ขับดวยมอเตอรลูกสูบรอบแกนเพลา ปรับความเร็วได
54.9 กิโลนิวตัน (5,600 กิโลกรัม)
128 เมตร/นาที (ที่เลเยอรที่ 4)
19 มิลลิเมตร x 235 เมตร (เสนผานจ�ดศูนยกลาง x ความยาว)

ขาชาง
ความกวางเมื่อยื่นขา
การขับเคลื่อน
เคร�่องยนต

ขับดวยมอเตอรลกู สูบรอบแกนเพลา ปรับความเร็วได พรอมตัวลดความเร็ว
54.9 กิโลนิวตัน (5,600 กิโลกรัม)
110 เมตร/นาที (ที่เลเยอรที่ 2)
19 มิลลิเมตร x 133 เมตร (เสนผานจ�ดศูนยกลาง x ความยาว)
2.4 รอบตอนาที
4,190 มิลลิเมตร
ปม ปมลูกสูบ 2 ตัว สำหรับการทำงานของเครน
เกียรปม สำหรับการบังคับเลี้ยว การหมุน และอุปกรณเสร�ม
วาลวควบคุม
มัลติวาลว ควบคุมโดยแรงดัน พรอมดวยร�ร�ฟ วาลว
ถังเก็บน้ำมันไฮดรอลิก
ความจ� 763 ลิตร เกจวัดระดับน้ำมันดานนอกถัง
ออยลคูลเลอร
ระบายความรอนน้ำมันดวยพัดลม

ระยะทำงาน

ระบบสงกำลัง
การบังคับทิศทาง

ระบบกันสะเทือน
ยาง
ความจ�ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ขอมูลดานลางนี้จะถูกแสดง
*ระบบล็อคคันบังคับพรอมเสียงเตือนและไฟเตือน
*จำนวนสายสลิงบนลอก
*ตัววัดตำแหนงบูม *ตัวบอกตำแหนงขาชาง
*มุมการหมุน *องศาบูม / ความยาวบูม / องศาจ��บ / ความยาวจ��บ /
รัศมีโหลด / น้ำหนักที่ยกได / น้ำหนักที่ยกจร�ง
*ความสูงที่ยก
*อัตราสวนน้ำหนักที่ยกจร�งตอน้ำหนักที่ยกได
*น้ำหนักที่ยอมใหยกได * ระบบความเร็วการหมุนและหนวงการหยุด
อัตตราโนมัติ
*สว�ทชกำหนดสถานะการทำงาน
*รัศมีโหลด / องศาบูม / ความสูงทิป / ระบบเซ็ตชวงการหมุน
*ไฟเตือนภายนอก *ระบบตัดน้ำหนัก
แรงดันน้ำมันไฮดรอลิก *อัตราสิ�นเปลืองน้ำมัน
*สว�ทชเลือกว�นชหลัก / ว�นสำรอง
*ตัวชี้การหมุนของดรัม (สัญญาณเสียงและภาพ) สำหรับว�นชหลักและ
ว�นชสำรอง
*ตัวชี้ on-rubber
ไฮดรอลิก 4 ชุด, คานและขาชาง, กระบอกสูบแนวตั้งพรอมวาลวควบคุม
คานและขาชางแตละขางควบคุมไดอิสระจากภายในหองควบคุม
กวางสุด 7,300 มิลลิเมตร กลาง 6.700 และ 5,500 มิลลิเมตร
ต่ำสุด 2,700 มิลลิเมตร ขนาดขาหยัง่ (เสนผานศูนยกลาง) 600 มิลลิเมตร
เคร�่องวางหลัง ขับซาย, เลือกการขับข�่ดวยสว�ตชมือ
4x2 ขับหนา , 4x4 ขับเคลื่อน 4 ลอ
รุน Mitsubishi 6M60-TL
ชนิด ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ไดเร็คอินเจ็คชั่น เทอรโบชารจเจอร
หลอเย็นไอดี ความจ�กระบอกสูบ 7.54 ลิตร
ขนาดกระบอกสูบ x ชวงชัก 118 มม. x 115 มม.
กำลังสูงสุด 200 กิโลวัตต ที่ 2,600 รอบตอนาที
แรงบิดสูงสุด 785 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400 รอบตอนาที
อัตโนมัติ ควบคุมดวยอิเล็คทรอนิคส
พวงมาลัยเพาเวอร บังคับได 4 ระบบ
2 ลอหนา 2 ลอหลัง
4 ลอ ทิศทางตรงขาม
4 ลอ ทิศทางเดียวกัน
หนา ยึดติดกับโครงรถ
หลัง แกนหมุน กระบอกสูบไฮดรอลิก
หนา 29.5 / 25 22PR (OR) ซิงเกิ�ล x 4
หลัง 29.5 / 25 28PR (OR) ซิงเกิ�ล x 4
300 ลิตร
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ขนาดขางตนเปนขนาดขณะที่องศาบูมอยูที่ –1.6°
หมายเหตุ : ขนาดบางตาแหนงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได

Load radius (m)
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ดาวนโหลดโบรชัวร
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