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ภาพเพ�่อใช�สำหรับประกอบการโฆษณาเท�านั้น

บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเแปลงเง�่อนไขโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า

เง�่อนไขอื่น ๆ เป�นไปตามที่บร�ษัทฯ กำหนด

เคร�่องยนต� 4 สูบ 167 แรงม�า

ลุย แกร�ง ตอบโจทย�ทุกหน�างาน

บุ�งกี๋ขนาดใหญ�พ�เศษ 1.1 ลบ.ม.

แรงบิดสูง 670 นิวตันเมตร ที่ 1,600 รอบต�อนาที

บูม อาร�ม HD Heavy Duty หนา ทน แกร�ง

ขนาด 21.5 ตัน น้ำหนักถ�วงท�าย 4,200 กิโลกรัม

DELAYED ENGINE SHUTDOWN



VOLVO EC210D / DL / DLR
รองรับการติดตั้งอุปกรณ�เสร�มและสเปคเคร�่องจักร* ที่ตอบโจทย�ทุกหน�างาน

หัวเจาะกระแทก
HB21

ข�อต�อสวมเร็ว
Quick Coupler

หัวแม�เหล็กไฟฟ�า
Magnet

กรรไกรตัดเหล็ก
Shears

รุ�น EC210DL 
โรลเลอร�ล�าง 8 ลูก

รุ�น DLR แขนยาว 
15 ม. หร�อ 18 ม.

ติดตั้งโป�ะเหล็ก
Pontoon

จ�ดเด�นเคร�่องจักรรุ�น EC210D

บุ�งกี๋ใหม�ใหญ�ข�้น 20%  ความจ� 1.1 ลบ.ม. หน�ากว�าง 1.3 เมตร
ลุยงานบ�อดิน บ�อทราย เน�นข�ดตักเยอะ จบงานไว ผลผลิตสูงสุด 330 ตันต�อชั่วโมง

บูม อาร�ม HD (Heavy Duty) ทน แข็งแกร�งสําหรับงานหนัก
เสร�มเหล็กหนาพ�เศษตลอดบูมและอาร�ม โดยเฉพาะจ�ดรับแรงที่หลังบูม โคนบูม

4 สูบ แต�สู�แข็ง แกร�ง ให�แรงบิดสูงถึง 670 นิวตันเมตร
ที่รอบตํ่า 1,600 รอบต�อนาที ประหยัดนํ้ามันเฉลี่ย 13 - 16 ลิตรต�อชั่วโมง

เพ��มนํ้าหนักถ�วงท�ายอีก 500 กก. เพ�่อรองรับบุ�งกี๋ที่ใหญ�ข�้น
จาก 21 ตันเป�น 21.5 ตัน ช�วยให�สมรรถนะในการข�ดตัก ที่เน�นปร�มาณดียิ�งข�้น 

ฟ�งก�ชั่นใหม� Automatic & Delayed Engine Shutdown
ดับเคร�่องอัตโนมัติเมื่อไม�ได�ทํางาน 5 นาที และป�องกันการดับเคร�่องขณะเคร�่องร�อน

กรองดักนํ้าแบบใหม� ประสิทธิภาพการดักนํ้า 99.7%
จากเดิมใช�กรองดักนํ้า 2 ลูก ควบรวมเหลือลูกเดียว ประสิทธิภาพดีข�้น 80%



เคร�่องยนต� Volvo D5E TIER 3

กำลังส�งสูงสุดที่

แรงบิดสูงสุด 670

2,000

ที่ความเร็วรอบ 1,600

จำนวนกระบอกสูบ 4

ความจ�กระบอกสูบ 4.7

ความโตกระบอกสูบ 108

ช�วงชัก 130

สุทธิ, มาตรฐาน 115

156SO9249/SAE J1349

ทั้งหมด, มาตรฐาน 123

167ISO14396/SAE J1995

การขับเคลื่อน

กำลังฉุดลากสูงสุด 183

ความเร็วในการเดินต่ำสุด (Low) 3.6

ความเร็วในการเดินสูงสุด (High) 5.8

มุมเอียงสูงสุดในการทำงาน 35

ระบบช�วงล�าง

แผ�นตีนตะขาบรุ�น EC210D
แผ�นตีนตะขาบรุ�น EC210DL/DLR

2 x 46
2 x 49

ความกว�างของใบแทร็ก
ฟ�นตีนตะขาบแบบ 3 ซี่

800

ลูกรอกตัวล�างรุ�น EC210D
ลูกรอกตัวล�างรุ�น EC210DL/DLR

2 x 7
2 x 8

ลูกรอกตัวบน 2 x 2

ระบบการหมุนสว�ง

ความเร็วในการหมุนสูงสุด 12.3

แรงบิดในการหมุนสูงสุด 76.7

กระบอกไฮดรอลิก

บูมเดี่ยว 2

ความโตกระบอก และ ช�วงชัก 120 x 1235

อาร�ม 1

ความโตกระบอก และ ช�วงชัก 135 x 1540

บุ�งกี๋ 1

ความโตกระบอก และ ช�วงชัก 120 x 1065

ปร�มาณบรรจ�น้ำมันหล�อลื่นและน้ำยาหล�อเย็น

ถังน้ำมันเชิ�อเพลิง 375

ระบบไฮดรอลิกทั้งหมด 300

ถังน้ำมันไฮดรอลิก 275

น้ำมันเคร�่อง 17

น้ำยาหล�อเย็น 15

น้ำมันในชุดการหมุนสว�ง 8.6

น้ำมันในชุดการเคลื่อนที่ 2 x 3.8

ระบบไฮดรอลิก

อัตราการไหลสูงสุด (ป��มหลัก) 2 x 212

อัตราการไหลสูงสุด (ป��มเกียร�) 1 x 18

รอบ/นาที

รอบ/นาที

ลิตร

สูบ

กิโลวัตต�

รอบ/นาที

กิโลนิวตันเมตร

แรงม�า

แรงม�า

กิโลวัตต�

นิวตันเมตร

มิลลิเมตร

มิลลิเมตร

กิโลนิวตัน

กม./ชม.

กม./ชม.

องศา

มม.

ลูก
ลูก

ลูก

ใบ
ใบ

ลิตร/นาที

ลิตร/นาที

หน�วย

หน�วย

หน�วย

มม.

มม.

มม.

ลิตร

ลิตร

ลิตร

ลิตร

ลิตร

ลิตร

ลิตร

น้ำหนักเคร�่องจักรและขนาด

น้ำหนักขณะทำงาน

รุ�น EC210D  DL            DLR

ความยาวบูม

ความยาวอาร�ม

ความจ�บุ�งกี๋

ตัวถ�วงน้ำหนัก

ระยะการข�ดสูงสุด

21,450 กก.

5.7 ม.

2.9 ม.

1.1 ลบ.ม.

4,200 กก.

9,930 มม.

แรงข�ดปลายบุ�งกี๋สูงสุด 144 kN

ระยะการข�ดลึกสูงสุด

ระยะการยกเทสูงสุด

ความยาวสูงสุด (L)

ความกว�าง (B)

ความสูง (M)

ความยาวแทร็ก (H)

6,730 มม.

9,460 มม.

9,690 มม.

2,800 มม.

2,940 มม.

ความยาวจากกึ่งกลาง
ถึงท�าย (D) 2,850 มม.

4,160

21,960

5.7

2.9

0.92

3,700

9,930

144

6,730

9,460

9,690

2,990

2,940

2,850

4,460

23,290

8.85

6.25

0.52

4,600

15,800

77

12,100

13,300

12,880

3,190

3,055

2,850

4,460 มม.
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ชลบุร�
ที่อยู�        :  9/19 หมู� 11 บ�านหนองข�า ต.บางพระ 
 อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� 20110
อีเมล       :  iti_chonburi@italthaigroup.com
โทร         : +66 (0) 38 190 131-2
แฟ�กซ�      : +66 (0) 38 190 133
พ�้นที่ดูแล : ชลบุร�  จันทบุร�  ตราด  ระยอง

ลำปาง 
ที่อยู�        : 468 หมู� 11 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพ� 
 อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
อีเมล       :  iti_lampang@italthaigroup.com
โทร         :  +66 (0) 54 337 349-51, +66 (0) 8 9771 9882
แฟ�กซ�      : +66 (0) 54 337 352
พ�้นที่ดูแล : ลำปาง  แพร�  น�าน  พะเยา

สมุทรสาคร
ที่อยู�        : 24/18 หมู� 4 ถ.พระราม 2 กิโลเมตร 26
 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
อีเมล       :  iti_mhc@italthaigroup.com
โทร         :  +66 (0) 27 166 644, +66 (0) 34 834 577-89
แฟ�กซ�      :  +66 (0) 34 834 013
พ�้นที่ดูแล : กรุงเทพฯ, นนทบุร�, นครปฐม 
                    สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  สระบุร�  กาญจนบุร� 
                    ราชบุร�  เพชรบุร�  ประจวบคีร�ขันธ�

สงขลา (หาดใหญ�) 
ที่อยู�        : 40/25-26 ถ.ลพบุร�ราเมศวร� ต.คลองแห 
 อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 90110
อีเมล       :  iti_hadyai@italthaigroup.com
โทร         : +66 (0) 74 292 568, +66 (0) 8 9771 9883
แฟ�กซ�      :  +66 (0) 74 292 640
พ�้นที่ดูแล : สงขลา  พัทลุง  ตรัง  สตูล  ป�ตตานี
 ยะลา  นราธิวาส

พังงา
ที่อยู�        : 68/5 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
อีเมล       : iti_phangnga@italthaigroup.com
โทร         : +66 (0) 76 410 778, +66 (0) 8 5111 8410
แฟ�กซ�      :  +66 (0) 76 410 778
พ�้นที่ดูแล : พังงา  ภูเก็ต  กระบี่

หงสา
ที่อยู�        : Hongsa Power Plant Project
 Hongsa Distric, Xayaboury Province,
                    Lao PDR
โทร         : +856 20286 72403
                    +856 20585 50006

ปากเซ
ที่อยู�        : Unit 1, B.Nong Nam Khao  (No1) 

 Bajiengcharoensuk District

  Champasak Province, Lao PDR
โทร         : +856 03097 35943

เว�ยงจันทน�
ที่อยู�        : 366 Unit 01, B.Nahai, Hadsaifong District, 
 Vientiane Capital, Lao PDR
โทร          : +856 21812450-3
แฟ�กซ�      :  +856 21812455
สายด�วน   : +856 2058885000

อุบลราชธานี
ที่อยู�        :  28 หมู� 16 บ�านโนนสว�าง ต.ท�าช�าง 
 อ.สว�างว�ระวงศ� จ.อุบลราชธานี 34190
อีเมล       : iti_ubon@italthaigroup.com
โทร         :  +66 (0) 45 210 840-3
แฟ�กซ�     :   +66 (0) 45 210 850
พ�้นที่ดูแล : อุบลราชธานี  ศร�สะเกษ  ยโสธร  อำนาจเจร�ญ
 มุกดาหาร  ร�อยเอ็ด

พ�ษณุโลก  
ที่อยู�        : 11/7-8 ถ.พ�ษณุโลก-นครสวรรค� 
 ต.ท�าทอง อ.เมือง จ.พ�ษณุโลก 65000
อีเมล       :  iti_phitsanulok@italthaigroup.com
โทร         :  +66 (0) 55 333 334, +66 (0) 8 9204 5618
แฟ�กซ�      : +66 (0) 55 333 332
พ�้นที่ดูแล : พ�ษณุโลก  ตาก  อุตรดิตถ�  สุโขทัย  นครสวรรค�
 พ�จ�ตร  กำแพงเพชร  เพชรบูรณ�

เชียงใหม�  
ที่อยู�        : 124 หมู�ที่ 1 ต.ไชยสถาน
                    อ.สารภี จ.เชียงใหม� 50140
อีเมล       :  iti_chiangmai@italthaigroup.com
โทร         :  +66 (0) 52 005 600-1
แฟ�กซ�      : +66 (0) 52 006 002
พ�้นที่ดูแล : เชียงใหม�  เชียงราย  ลำพ�น  แม�ฮ�องสอน

สุราษฎร�ธานี
ที่อยู�        : 34/12 หมู�ที่ 3 ถ.สุราษฎร�ธานี–พ�นพ�น 
                    ต.วัดประดู� อ.เมืองสุราษฎร�ธานี 
                    จ.สุราษฎร�ธานี 84000
อีเมล       : iti_surat@italthaigroup.com
โทร         : +66 (0) 77 200 135
แฟ�กซ�      :  +66 (0) 77 201 135
พ�้นที่ดูแล : สุราษฎร�ธานี  ชุมพร  ระนอง  นครศร�ธรรมราช

ขอนแก�น 
ที่อยู�       : 456 หมู� 7  ถ.มิตรภาพ  ต.ท�าพระ  
 อ.เมือง  จ.ขอนแก�น 40260
อีเมล       : iti_khonkaen@italthaigroup.com
โทร         : +66 (0) 43 306 180-4, +66 (0) 9 0880 8936
แฟ�กซ�     :  +66 (0) 43 306 178
พ�้นที่ดูแล : ขอนแก�น  อุดรธานี  หนองคาย  สกลนคร
                       หนองบัวลำภู  เลย  กาฬสินธุ�  ร�อยเอ็ด  มหาสารคาม 
                       นครพนม  บึงกาฬ

นครราชสีมา 
ที่อยู�        : 991 หมู� 1 ต.สุรนาร� อ.เมืองนครราชสีมา 

 จ.นครราชสีมา 30000

อีเมล       : iti_korat@italthaigroup.com

โทร         : +66 (0) 44 211 090

แฟ�กซ�      :  +66 (0) 44 211 091

พ�้นที่ดูแล : นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุร�รัมย�  สุร�นทร�

อยุธยา
ที่อยู�        : 100 หมู� 3 ต.หันสัง  

 อ.บางปะหัน จ.พระนครศร�อยุธยา 13220
อีเมล       :  iti_ayutthaya@italthaigroup.com
โทร         : +66 (0) 35 381 867
แฟ�กซ�      :  +66 (0) 35 381 868
พ�้นที่ดูแล : อยุธยา  อ�างทอง  ปทุมธานี  สุพรรณบุร�
 สิงห�บุร�  ชัยนาท  อุทัยธานี  ลพบุร�


