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หวัตัดไม้ส ำหรับรถขุด



หวัตัดไม้ส ำหรับรถขุด

อปุกรณเ์สรมิตดัไมส้  ำหรบัรถขดุขนำด 1.6 ถึง 24ตนั 
เหมำะส ำหรบักำรตดัแตง่ก่ิงและสบัตน้ไมข้นำด                 
เล็กและกวำ้งใบมีดท่ีท ำจำกเหล็กพิเศษ 
XAR500 รบัประกนัประสิทธิภำพกำรตดัท่ีดี
ท่ีสดุกระบอกไฮดรอลิกและระบบกำรหมนุ 360 ° 
ช่วยใหม้ั่นใจไดถ้ึงควำมยืดหยุน่และกำรยึดเกำะ

ทอ่นไมไ่ดด้ีในระหว่ำงกำรท ำงำนมีรุน่มำตรฐำนใหเ้ลือก 4 ขนำด 
โดยซีรสีใ์หม“่ H” ซึง่ออกแบบมำส ำหรบัไมท่ี้เหนียวและเป็นเสน้ใยโดยเฉพำะ



CS100

ข้อมูลทำงเทคนิค

รถขุดขนำด น ำ้หนัก

ขนำดน ำ้หนักอุปกรณห์วัตัด

ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงทีต่ัด

แรงดันน ำ้มัน

อัตรำกำรไหลของน ำ้มันไฮดรอลิก

กำรหมุน

1.6-3.5 ตัน

120 กิโลกรัม

80 mm

110 mm

180 – 250 บำร์ (min-max)

20 – 45 l/min (min-max)

360°

ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงทีต่ัด

ส ำหรบัรถขดุเพ่ือกำรใชง้ำนระดบัมืออำชีพ 
เหมำะส ำหรบัตดัและตดัตน้ไมข้นำดเล็ก                     
ใบมีดท ำจำกเหล็กปอ้งกนัเครือ่งพิเศษ 
XAR500 รบัประกนัประสิทธิภำพกำร
ตดัท่ีดีท่ีสดุ กระบอกไฮดรอลิคแรงสงูและ

ระบบกำรหมนุ 360 °ท ำใหม้ั่นใจไดถ้ึงควำมยืดหยุน่และกำรยดึเกำะสงูสดุใน
ระหว่ำงกำรท ำงำนเหมำะส ำหรบัรถขดุ ตั้งแต่ 1.6 ถึง 3.5 ตัน



CS200

รถขุดขนำด น ำ้หนัก

ขนำดน ำ้หนักอุปกรณห์วัตัด

ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงทีต่ัด

แรงดันน ำ้มัน

อัตรำกำรไหลของน ำ้มันไฮดรอลิก

กำรหมุน

ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงทีต่ัด

ข้อมูลทำงเทคนิค

3.5 – 6 ตัน

210 กิโลกรัม

180 mm

210 mm

180 – 250 บำร์ (min-max)

20 – 60 ลิตร/นำที (min-max)

360°

เครือ่งตดัแตง่ก่ิงไมส้  ำหรบักำรใชง้ำนระดบัมือ 
อำชีพเหมำะส ำหรบัตดัแตง่ก่ิงไมข้นำดเล็ก
และขนำดกลำง ใบมีดท ำจำกเหล็ก
พิเศษ XAR500 รบัประประสิทธิภำพ
กำรตดัท่ีดีท่ีสดุ กระบอกไฮดรอลคิแรงสงูและ

ระบบกำรหมนุ 360 °ท ำใหม้ั่นใจไดถ้ึงควำมยืดหยุน่และกำรยดึเกำะสงูสดุใน
ระหว่ำงกำรท ำงำนเหมำะส ำหรบัรถขดุ ตั้งแต่ 3,5 ถึง 6 ตัน



CS300

รถขุดขนำด น ำ้หนัก

ขนำดน ำ้หนักอุปกรณห์วัตัด

ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงทีต่ัด

แรงดันน ำ้มัน

อัตรำกำรไหลของน ำ้มันไฮดรอลิก

กำรหมุน

ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงทีต่ัด

ข้อมูลทำงเทคนิค

6 – 10 ตัน

340 กิโลกรัม

300 mm

320 mm

180 – 250 บำร์ (min-max)

20 – 60 ลิตร/นำที (min-max)

360°

เครือ่งตดัแตง่ก่ิงไมส้  ำหรบัรถขดุเพ่ือกำรใชง้ำน
ระดบัมืออำชีพเหมำะส ำหรบัตดัแตง่ก่ิงไม ้
ขนำดเล็กและขนำดกวำ้งใบมีดท ำจำกเหล็ก
พิเศษ XAR500 รบัประประสิทธิภำพ
กำรตดัท่ีดีท่ีสดุ กระบอกไฮดรอลิคแรงสงูและ

ระบบกำรหมนุ 360 °ท ำใหม้ั่นใจไดถ้ึงควำมยืดหยุน่และกำรยดึเกำะสงูสดุใน
ระหว่ำงกำรท ำงำนเหมำะส ำหรบัรถขดุ ต้ังแต่ 6 ถึง 10 ตัน



CS400

รถขุดขนำด น ำ้หนัก

ขนำดน ำ้หนักอุปกรณห์วัตัด

ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงทีต่ัด

แรงดันน ำ้มัน

อัตรำกำรไหลของน ำ้มันไฮดรอลิก

กำรหมุน

ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงทีต่ัด

ข้อมูลทำงเทคนิค

10 – 24 ตัน

550 กิโลกรัม

390 mm

410 mm

200 – 300 บำร์ (min-max)

30 – 80 ลิตร/นำที (min-max)

360°

เครือ่งตดัแตง่ก่ิงไมส้  ำหรบัรถขดุเพ่ือกำรใช้
งำนระดบัมืออำชีพเหมำะส ำหรบัตดัแตง่ก่ิง
ไมข้นำดเล็กและขนำดกวำ้งใบมีดท่ีท ำจำก
เหล็กปอ้งกนัเครือ่งพิเศษ XAR500 รบั 
ประประสิทธิภำพกำรตดัท่ีดีท่ีสดุ 
กระบอกไดรอลคิแรงสงูและระบบกำรหมนุ 
360 °ท ำใหม้ั่นใจไดถ้ึงควำมยืดหยุน่และกำร

ยดึเกำะสงูสดุในระหว่ำงกำรท ำงำนเหมำะส ำหรบัรถขดุ ตั้งแต่ 10 ถึง 24 ตัน



CS400H

200 – 300 bar (min-max

รถขุดขนำด น ำ้หนัก

ขนำดน ำ้หนักอุปกรณห์วัตัด

ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงทีต่ัด

แรงดันน ำ้มัน

อัตรำกำรไหลของน ำ้มันไฮดรอลิก

กำรหมุน

ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงทีต่ัด

ข้อมูลทำงเทคนิค

12 – 24 ตัน

570 กิโลกรัม

390 mm

410 mm

200 – 300 บำร์ (min-max)

30 – 80 ลิตร/นำที (min-max)

360°

เครือ่งตดัแตง่ก่ิงไมส้  ำหรบัรถขดุเพ่ือกำรใช้
งำนระดบัมืออำชีพเหมำะส ำหรบัตดัแตง่ก่ิง
ไมข้นำดเล็กและกวำ้ง รบัประกปัระสิทธิภำพ
ใบมีดในกำรตดักระบอกไฮดรอลิกแรงสงูและ
ระบบกำรหมนุ 360 ° ช่วยใหม้ั่นใจไดถ้ึงควำม
ยืดหยุน่และควำมแมน่ย ำสงูสดุพรอ้ม

รบัประกนัควำมพึงพอใจสงูสดุ เหมำะส ำหรบัรถขดุ ตั้งแต่ 12 ถึง 24 ตัน
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