
MADE IN ITALY

อุปกรณต่์อพ่วงOTP

หัวขับไฮดรอลิก BL1/EX/VT-75

FAE เปิดตวัเค ่รอืงตดัหญา้มอือาชพีแนวใหม ่ ส าหรบัรถขดุ 

ที�ตดิตั้งเทคโนโลย ีBite Limiter วงแหวนจ  ากดัเหลก็พเิศษ

จ ากดัความลกึของการกระท  าของใบมดี ลดความตอ้งการ 

พลงังาน รบัประกนัความเรว็และประสทิธภิาพท่โีดดเด่น BL1/

EX - BL1/EX/VT (ส าหรบัรถขดุ 4-7.5 ตนั) มคีวามกวา้งการ 

ท างาน 800 มม. และ สามารถคลุมดว้ยหญา้ 

ไดข้นาดเสน้ผ ่านศนูยก์ลางสงูสดุ 12 ซม.

    เครื�องยนตล์กูสบู (พรอ้มตวัแปร

ควบคมุดว้ยตนเองการก าจดั) ท าให ้

ง่ายต่อการใชค้ลุมดว้ยหญา้บนรถ

ขดุหลายคนัที�มอีตัราการไหลของ 

น ้ามนัต ่างกนับแีอล1/EX-BL1/EX/VT 

มโีรเตอรท์ี�ตดิตัง้ระบบอบรอ้นที�ใส่ฟัน

เหลก็หลอมรวมกบั Type Mini BL

ใบมดีคลุมดว้ยหญา้คลุมดนิที�เบาและ 

กะทดัรดัน้ี ง่ายต่อการเคลื�อนยา้ย 

และเหมาะส  าหรบังานป ่าไมป้ระเภท 

ต่างๆ



มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิกขนาด 17/34 ซีซี แบบปรับเองได ้พรอ้มวาลว์

บรรเทาและป้องกนัคาวิเทชัน่ (50-130 ลิตร/นาที) (BL1/EX)

มอเตอร์ท่ีอยูใ่นเฟรม

มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิกแรงบิดผนัแปร 55/38 ซีซี 65-140 (ลิตร/นาที) 

(BL1/EX/VT)

สายพานสง่

วาลว์ระบบควบคุมการไหล ฝากัน้ส าหรับขอ้ตอ่ไฮดรอลิก

วาลว์นิรภยัและป้องกนัคาวิเทชัน่ ฝากระโปรงหนา้พรอ้มระบบปรับกลไก

ตวัเคร่ืองปิด/ป้องกนัฝุ่น ตวัจ ากดัการกดัโรเตอร์

อุปกรณม์าตรฐาน BL1/EX - BL1/EX/VT

ก ำหนดกำรตัง้ค่ำมอเตอรไ์ฮดรอลิก ก ำหนดกำรตัง้ค่ำมอเตอรไ์ฮดรอลิก

วาลว์เปล่ียนทิศทาง หวัคีบดา้นหนา้แบบคงท่ี

ฝากระโปรงหนา้ไฮดรอลิก ขายึดแบบปรับแตง่ไดพ้รอ้มหมุด

ฝากระโปรงหนา้ไฮดรอลิกส าหรับรถขุดสาย AUX ตวัเลือกฟนัหลายแบบ

ตวัเลือก

ประตูดกัหนา้ไฮดรอลิก

ชว่ยใหมี้เศษและบรรลุ

ขนาดปลีกยอ่ย (ไมจ่ าเป็น)

มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิก

พรอ้มระบบควบคุมการเคล่ือนท่ีแบบแมนนวล

วาลว์ระบายแบบบูรณาการ

และวาลว์ป้องกนัคาวิเทชัน่

ขายึดน้ิวหวัแมมื่อสั่งท าพิเศษ

เพ่ือยา้ยและจดัต าแหน่งวสัดุ

โรเตอรต์วัจ ากดัการกดั

แหวนลิมิตเตอรเ์หล็กพิเศษ

ควบคุมความลึกของการตดั



อตัรำกำรไหล (ลิตร/นำที) 50-130 65-140

แรงดนั (บาร์) 180-350 180-350

น ้าหนักรถขุด (t) 4-7,5 4-7,5

ความกวา้งในการท างาน (มม.) 800 800

น ้าหนัก (กิโลกรัม) 355 355

เสน้ผา่นศูนยก์ลางของโรเตอร์ (มม.) 300 300

เสน้ผา่นศูนยก์ลางการยอ่ยสูงสุด (มม.) 120 120

จ านวนใบมีดประเภท MINI BL 14 14

BL1/EX/VT-75

*

อุปกรณห์ลกัท่ีใหม้ำ

ขอ้มูลหมายถึงเคร่ืองท่ีเป็นมาตรฐาน ขอ้มูลทางเทคนิคในแคตตาล็อกน้ีอาจมีการ

เปล่ียนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

แทน่ขุดเจาะและหวัแมมื่อ

วงเล็บ

มีประโยชน์ในการ

เคล่ือนยา้ยวสัดุ

คลุมดว้ยหญา้

ฝากระโปรงหนา้ไฮดรอลิก
ตวัเบ่ียงวสัดุโดยเฉพาะ ควบคุมวสัดุคลุมดิน

ผลผลิตเพ่ือความปลอดภยัท่ีมากข้ึน

รำยละเอียด



MAKE THE DIFFRENCE

ใบมีดมินิ BL

มาตรฐาน

มินิซี/3

50-140 ลิตร/นาที

Ø 12 ซม. สูงสุด

4-7,5 ตนั



อุปกรณต่์อพ่วงOTP

หัวขับไฮดรอลิก BL2/EX/VT 100

เครื�องตดัหญา้พร้อมเทคโนโลย ีBite Limiter ส  าหรบัรถ 

ขดุขนาดเลก็ และขนาดกลางBL2/EX/VT ส าหรบัรถขดุขนาด 

กลาง 8-14 ตนั คลุมต ้นไม ้ด้วยค่าสงูสดุ เส้นผ ่านศนูยก์ลาง15 

ซม. และมใีห้เลอืก 2 แบบ

ความกว้าง: 100 ซม. และ 124 ซม. โรเตอรม์คีณุสมบตั ิBite 

Limiter 

เทคโนโลย.ีโปรไฟลเ์หลก็จ ากดัความลกึของการกระท  าของฟัน

ซ่งึลดความต ้องการพลงังานและรบัประกนัความเรว็และ

ประสทิธภิาพท่ยีอดเยี�ยมทกุครั �ง 

สามารถใชฟั้นตายได ้สองประเภท 

กบัโรเตอร:์ Mini ใบมดี BL และฟัน Mini 

C/3 BL2/EX/VT ม ีVT (Variableแรงบดิ) 

มอเตอรเ์พื�อประสทิธภิาพที�ดขี ึ�นอย ่าง

เหน็ได้ชดั เพิ�มขึ�นแรงบดิเมื�อจ าเป็น 

และเสี�ยงนอ้ยที�สดุที�โรเตอรจ์ะหยดุท า

งาน

MADE IN ITALY



มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิกแบบปรับแรงบิดได ้55/38 ซีซี -

(100 - 140 ลิตร/นาที)

มอเตอร์ท่ีอยูใ่นเฟรม

วาลว์ระบบควบคุมการไหล สายพานสง่

วาลว์เปล่ียนทิศทาง ฝากัน้ส าหรับขอ้ตอ่ไฮดรอลิก

วาลว์นิรภยัและป้องกนัคาวิเทชัน่ ฝากระโปรงหนา้ไฮดรอลิก

ตวัเคร่ืองปิด/ป้องกนัฝุ่น โรเตอร์ตวัจ ากดัการกดั

อุปกรณม์าตรฐาน BL2/EX/VT

ก ำหนดกำรตัง้ค่ำมอเตอรไ์ฮดรอลิก น้ิวหวัแม่มือไฮดรอลิก

ฝากระโปรงหนา้ไฮดรอลิกส าหรับรถขุดสาย AUX ขายึดแบบปรับแตง่ไดพ้รอ้มหมุด

ตวัเบ่ียงวสัดุ ขายึดแบบปรับไดพ้รอ้มหมุดและขา

น้ิวหวัแมมื่อคงท่ีดา้นหนา้ค า้ ตวัเลือกฟนัหลายแบบ

ตวัเลือก

มอเตอรลู์กสูบไฮดรอลิกการกระจดัตวัแปร

(VT ตวัแปรแรงบิด)

ประตูดกัหนา้ไฮดรอลิก

ชว่ยกกัเก็บเศษขยะและไดข้นาดท่ีละเอียดย่ิงข้ึน (อุปกรณเ์สริม)

ขายึดน้ิวหวัแมมื่อสั่งท  าพิเศษ

เพ่ือยา้ยและจดัต าแหน่งวสัดุ

โรเตอร์ตวัจ ากดัการกดั

แหวนลิมิตเตอร์เหล็กพิเศษ

ควบคุมความลึกของการตดั



อตัรำกำรไหล (ลิตร/นำที) 100-140

แรงดนั (บาร์) 180-350

น ้าหนักรถขุด (t) 8-14

ความกวา้งในการท างาน (มม.) 1000

น ้าหนัก (กิโลกรัม) 570

เสน้ผา่นศูนยก์ลางของโรเตอร์ (มม.) 360

เสน้ผา่นศูนยก์ลางการยอ่ยสูงสุด (มม.) 150

จ านวนใบมีดประเภท MINI BL 18

*

อุปกรณห์ลกัท่ีใหม้ำ

ขอ้มูลหมายถึงเคร่ืองท่ีเป็นมาตรฐาน ขอ้มูลทางเทคนิคในแคตตาล็อกน้ีอาจมีการ

เปล่ียนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

BL2/EX/VT 100

วงเล็บท่ีแนบมา

ตวัเบ่ียงวสัดุโดยเฉพาะ

ควบคุมวสัดุคลุมดิน

ผลผลิตเพ่ือความปลอดภยัท่ีมากข้ึน

ฝากระโปรงหนา้ไฮดรอลิก

เพ่ือการคลุมดินท่ีเหมาะสม ลดการ

การดีดออกของคลุมดว้ยหญา้

วสัดุ

วงเล็บน้ิวหวัแมมื่อและ

น้ิวหวัแมมื่อไฮดรอลิก

มีประโยชน์ในการเคล่ือนยา้ยวสัดุ

คลุมดว้ยหญา้

รำยละเอียด



MAKE THE DIFFRENCE

ใบมีดมินิ BL

มาตรฐาน

มินิซี/3

100-140 ลิตร/นาที

Ø 15 ซม. สูงสุด

8-14 ตนั

BL2/EX/VT 100



อุปกรณต่์อพ่วงOTP

หวัขบัไฮดรอลิก BL3/EX/VT

BL3/EX/VT ส ำหรับรถขุดขนำด 14-20 ตนั คลุมตน้ไม ้

ดว้ยคำ่สูงสุด เสน้ผำ่นศูนยก์ลำง 20 ซม. และมีใหเ้ลือก 2 แบบ

ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน: 134 ซม. และ 158 ซม. คุณสมบติัของ

โรเตอร์

เทคโนโลยี Bite Limiter วงแหวนจ ำกดัเหล็กจ ำกดั
ควำมลึกของกำรตดัซ่ึงชว่ยลดควำมตอ้งกำรพลงังำนและ

รับประกนัควำมเร็วและประสิทธิภำพท่ียอดเยี่ ยม

ใบมีด BL เหล็กหลอมท่ีผำ่นกำรอบชุบดว้ยควำม
รอ้นมีควำมทนทำน

และสำมำรถลบัคมได ้ลดตน้ทุนกำรด ำเนินงำน 

BL3/
EX/VT มีมอเตอร์ VT (Variable 

Torque) ขนำด 110/60 ซีซี ส ำหรับ

ประสิทธิภำพดีข้ึนอยำ่งเห็นไดช้ดั แรงบิดเพ่ิมข้ึน

เม่ือ

จ ำเป็นและมีควำมเส่ียงนอ้ยท่ีสุดท่ีจะเกิดกำรหยุด

ท ำงำนของโรเตอร์

MADE IN ITALY



มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิกแรงบิดแปรผนั 110/60 ซีซี สำยพำนโพลีเชน® สำยพำนสง่ก ำลงั

วำลว์ระบบควบคุมกำรไหล ฝำกัน้ส ำหรับขอ้ตอ่ไฮดรอลิก

วำลว์เปล่ียนทิศทำง ฝำกระโปรงหนำ้ไฮดรอลิก

วำลว์นิรภยัและป้องกนัคำวิเทชัน่ รำงเล่ือนปรับระดบัได ้

ตวัเคร่ืองปิด/ป้องกนัฝุ่น ตวัจ ำกดักำรกดัโรเตอร์

มอเตอร์ท่ีอยูใ่นเฟรม

อุปกรณม์ำตรฐำน BL3/EX/VT

ก ำหนดกำรตัง้ค่ำมอเตอรไ์ฮดรอลิก น้ิวหวัแม่มือไฮดรอลิก

ฝำกระโปรงหนำ้ไฮดรอลิกส ำหรับรถขุดสำย AUX เคำน์เตอร์เบลด Spike Pro

ตวัเบ่ียงวสัดุ ขำยึดแบบปรับแตง่ไดพ้รอ้มหมุด

น้ิวหวัแมมื่อคงท่ีดำ้นหนำ้ค ำ้ ระบบโซนิค

ตวัเลือก

ตวัยึดหวัแมมื่อและหวัแมมื่อไฮดรอลิก

มีประโยชน์ในกำรเคล่ือนยำ้ยวสัดุท่ีอำจมำปกคลุม

ฝำกระโปรงหนำ้ไฮดรอลิก

เพ่ือกำรคลุมดินท่ีเหมำะสม ลดกำร

ปกคลุมของวสัดุท่ีไมจ่ ำเป็น

มอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิก

แรงบิดแปรผนั (VT)

โรเตอรต์วัจ ำกดักำรกดัแหวนลิมิตเตอร์เหล็กพิเศษ

ควบคุมควำมลึกของกำรตดั

ตวัเบ่ียงวสัดุท่ีปรับได ้

ควบคุมผลผลิตวสัดุคลุมดินเพ่ือควำมปลอดภยัท่ีมำกข้ึน



อตัรำกำรไหล (ลิตร/นำที) 100-140

อตัรำกำรไหล (ลิตร/นำที) 180-350

แรงดนั (บำร์) 14-20

น ้ำหนักรถขุด (t) 1000

ควำมกวำ้งในกำรท ำงำน (mm) 570

น ้ำหนัก (กิโลกรัม) 360

เสน้ผำ่นศูนยก์ลำงของโรเตอร์ (มม.) 150

เสน้ผำ่นศูนยก์ลำงกำรยอ่ยสูงสุด (มม.) 18

หมำยเลขใบมีดประเภท BL + C/3/SS

อุปกรณห์ลกัท่ีใหม้ำ

*ขอ้มูลหมำยถึงเคร่ืองท่ีเป็นมำตรฐำน ขอ้มูลทำงเทคนิคในแคตตำล็อกน้ีอำจมีกำร

เปล่ียนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้

วงเล็บท่ีแนบมำ

ตวัเบ่ียงวสัดุโดยเฉพำะ

ควบคุมวสัดุคลุมดิน

ผลผลิตเพ่ือควำมปลอดภยัท่ีมำกข้ึน

ฝำกระโปรงหนำ้ไฮดรอลิก

เพ่ือกำรคลุมดินท่ีเหมำะสม ลดกำร

กำรดีดออกของคลุมดว้ยหญำ้

วสัดุ

วงเล็บน้ิวหวัแมมื่อและ

น้ิวหวัแมมื่อไฮดรอลิก

มีประโยชน์ในกำรเคล่ือนยำ้ยวสัดุ

คลุมดว้ยหญำ้

รำยละเอียด BL3/EX/VT



MAKE THE DIFFRENCE

120-210 ลิตร/นำที

Ø 20 ซม. สูงสุด

14-20 ตนั

BL3/EX/VT

C/3/SS
(ท่ีขูดขำ้ง)

ใบมีด BL

(มำตรฐำน)

ระบบโซนิค



UMM/EX 150
เครื่องคลมุดินป่าไมข้อง FAE ส าหรบัรถ
ขดุท่ีทรงพลงัท่ีสดุ

เครื่องคลมุดิน UMM/EX เหมาะส าหรบั
การคลมุดิน
พืชพรรณและตน้ไมด้ว้ยค่าสงูสดุ เสน้ผา่น
ศนูยก์ลาง 40 ซม.
และเขา้กนัไดก้บัรถขดุตัง้แต่ 20 ถงึ 36 ตนั
แนะน าใหใ้ชรุ้น่ UMM/EX ส าหรบัการ
จดัการและ
ควบคมุพืชพรรณในพืน้ท่ีป่า บ  ารุงรกัษาพืน้ท่ี 
และทกุท่ีท่ีมีความจคุลมุดินขนาดใหญ่

มีมอเตอรไ์ฮดรอลกิสองประเภท
- มอเตอรล์กูสบูแบบรางคงท่ีแบบดัง้เดิมและ
รุน่ VT ท่ีมีการกระจดักระจายตวัแปรอตัโนมตัิ
และแรงบดิท่ีเพิ่มขึน้ส  าหรบังานท่ีทา้ทายท่ีสดุ

170-300 L/min 20-36 tØ 40 cm max

MADE IN ITALY



มอเตอรล์กูสบูไฮดรอลกิ 63 ซีซี พรอ้มวาลว์บรรเทาและปอ้งกนัคาวิ
เทชั่น (170-260 ลติร/นาที) (UMM/EX)

สายพานสง่ก าลงั Poly Chain® (UMM/EX/VT -

UMM/EX/VT/HP)

มอเตอรล์กูสบูไฮดรอลกิแรงบดิแปรผนั 160/108 ซีซี
(180-300 ลติร/นาที) (UMM/EX/VT-UMM/EX/VT/HP)

ฝากัน้ส  าหรบัขอ้ตอ่ไฮดรอลกิ

วาลว์ระบบควบคมุการไหล ฝากระโปรงหลงัไฮดรอลกิ

วาลว์นิรภยัและปอ้งกนัคาวเิทชั่น แผน่หุม้ปอ้งกนัการสกึหรอภายในFCP

ตวัเครื่องปิด/ปอ้งกนัฝุ่ น โซ่ปอ้งกนัแบบเกลียว

มอเตอรท่ี์อยู่ในเฟรม ใบมีดแบบเปล่ียนได้

สายพานสง่ก าลงั (UMM/EX) แผน่ดา้นขา้งเพิม่เตมิ 

อุปกรณม์าตรฐาน

มอเตอรลู์กสูบไฮดรอลิก 90 ซีซี พร้อมวาลว์บรรเทาและ
ป้องกันคาวเิทช่ัน(230-260 ลิตร/นาท)ี (UMM/EX)

แผ่นด้านข้างเสริม (UMM/EX - UMM/EX/VT)

มอเตอรล์กูสบูไฮดรอลกิแรงบดิแปรผนั 160/108 ซีซี
(220-300 ลติร/นาที) (UMM/EX/VT)

ขายึดแบบปรบัแตง่ไดพ้รอ้มหมดุ

ก าหนดการตัง้คา่มอเตอรไ์ฮดรอลกิ ขายึดแบบปรบัไดพ้รอ้มหมดุและขา

วาลว์เปล่ียนทิศทาง ตวัเลือกฟันหลายแบบ

คุณสมบตัิเสริม

UMM/EX 150

โครงเหลก็ส าหรบังานหนกัเพ่ือความทนทานสงูสดุ
แมใ้นช่วงงานท่ีทา้ทายท่ีสดุ

สลกัเกลียวเคานเ์ตอรเ์พ่ือการคลมุดินอย่างดี
และดแูลรกัษาง่าย



อัตราการไหล (ลิตร/นาท)ี 170-260

แรงดนั (บาร)์ 240-350

น า้หนกัรถขดุ (t) 20-30

ความกวา้งในการท างาน (มม.) 1584

น า้หนกั (กิโลกรมั) 1960

เสน้ผ่านศนูยก์ลางของโรเตอร์ (มม.) 500

เสน้ผา่นศนูยก์ลางการย่อยสงูสดุ (มม.) 300

หมายเลขฟันประเภท C/3+C/3/SS 32+12

ประเภท I+C/3/SS 46+2

รายละเอยีด

*ขอ้มลูหมายถึงเครือ่งที่เป็นมาตรฐาน ขอ้มลูทางเทคนิคในแคตตาล็อกนีอ้าจมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

UMM/EX 150

วาลว์ควบคมุการไหล
ปกป้องมอเตอรไ์ฮดรอลกิ

สายพานสง่ก าลงั Poly Chain® (VT เท่านัน้)
เพ่ือการถ่ายโอนพลงังานท่ีเหมาะสมท่ีสดุ



MAKE THE DIFFRENCE

คุณสมบตัิหลกั

ROTOR TYPE C ROTOR TYPE I

UML/S/DT 225

ชุดพรอ้มแนบวงเลบ็และหมดุ(ปรบัแตง่)

วาลว์เปลี่ยนทิศทางส  าหรบั
การควบคมุการเคลื่อนท่ี
เพ่ือจดัการการเปิดและ

การปิดฝากระโปรงหนา้ไฮดรอลกิ

ดา้นเพิ่มเติม
แผน่เสรมิแรง

(มาตรฐานส าหรบั 
UMM/EX/VT/HP)

VT Motorการตัง้คา่ท่ีก าหนดเอง
การปรบัดา้นบนประสทิธิภาพทกุครัง้

C/3
(มาตรฐาน)

C/3/HD

(ตวัเลือก)
BL BLADE

(ตวัเลือก - ตอ้งการ
อะแดปเตอร)์

K/3

(ตวัเลือก)
I

(ตวัเลือก)
C/3/SS

(ท่ีขดูขา้ง)




