
กาํลงัแรงม้า
      สงูสดุ     110 kW  | 148 HP @2000 rpm
      สทุธิ       103 kW | 138 HP @2000 rpm
นํ้าหนัก 19,900 - 20,500 กก.
ความจบุุ้งกี ๋ 0.9 ลบ.ม. (มาตรฐานที่ตดิตัง้)

PC200 - 10M0

Cost Evolution

ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น บุ้งกี๋ในภาพเป็นอุปกรณ์เสริม ขนาด 1.0 คิว

-10M0



เครือ่งยนต ์    
รุน่.........................................................................................โคมตัส ุSAA4D107E-1
ชนดิ.......................4 จงัหวะ คอมมอนเรล ไดเรค็อนิเจคชั่น หลอ่เยน็ดว้ยนํา้
ระบบดดูอากาศ...................................เทอรโ์บชารจ์ พรอ้มอาฟเตอรค์ลูเลอร์
จาํนวนกระบอกสบู..................................................................................................4
เสน้ผา่นศนูยก์ลางกระบอกสบู.................................................................107 มม.
ระยะชกักระบอกสบู......................................................................................124 มม.
ปรมิาตรกระบอกสบู...............................................................................4.46 ลติร
แรงมา้    
   SAE J1995..............................................................สงูสดุ 110 kW 148 แรงมา้
   ISO 9249 / SAE J1349.......................................สทุธ ิ103 kW 138 แรงมา้
   ............................................................................................ที ่2000 รอบตอ่นาที
พดัลมระบายความรอ้นเครือ่งยนต.์.................................................แบบกลไก
กฟัเวอรเ์นอร.์..............................แบบอเิลก็ทรอนกิสค์วบคมุความเรว็รอบ
เทา่กบัการควบคมุการปลอ่ยเสยีของ EU Stage 3A    

ระบบไฮดรอลคิ    
ชนดิ................................................ระบบ ไฮดรอไมนด ์(Hydraulic Mechanical
........................................................- Intelligence New Design) ซึง่เปน็ระบบปดิ 
................ทาํงานรว่มกบัโหลดเซนซิ่งวาลว์และเพรสเชอรค์อมเพนเซทวาลว์
จาํนวนโหมดการทาํงาน.............................................................................................6
ปั๊มหลกั:    
 ชนดิ......................................................ปั๊มลกูสบูแบบเอยีงปรบัมมุได้
 สาํหรบั........................บมู, อารม์, บุง้กี,๋ สวงิ, และระบบขบัเคลือ่น
 อตัราการไหลสงูสดุ................................................439 ลติรตอ่นาที
 ระบบควบคมุ............................................วาลว์ลดแรงดนัในตวัเอง
มอเตอรไ์ฮดรอลคิ:    
 ระบบเดนิ..........................2 x มอเตอรแ์บบลกูสบู มปีารค์กิ้งเบรค
 ระบบสวงิ....................1 x มอเตอรแ์บบลกูสบู พรอ้มโฮลดิ้งเบรค
คา่แรงดนัสงูสดุขณะทาํงาน:     
 อปุกรณท์าํงาน...........................................37.3 Mpa 380 kgf/cm2

 ระบบเดนิ......................................................37.3 Mpa 380 kgf/cm2

 ระบบสวงิ.......................................................28.9 Mpa 295 kgf/cm2

 ระบบควบคมุ....................................................3.2 Mpa 33 kgf/cm2

กระบอกไฮดรอลคิ    (จาํนวน - เสน้ผา่นศนูยก์ลางกระบอก x ระยะชกั x เสน้ผา่นศนูยก์ลางแกนกระบอก)    
บมู.......................................................................2 - 120 mm x 1334 mm x 85 mm
อารม์..................................................................1  - 135 mm x 1490 mm x 95 mm
บุง้กี.๋...................................................................1  - 115 mm x 1120 mm x 80 mm

ระบบขบัเคลือ่นและเบรค    
การควบคมุการเลีย้ว................................คนับงัคบั 2 ชดุ พรอ้มแปน้เหยยีบ
ระบบการขบัเคลือ่น.........................................................................ไฮดรอสแตตกิ
แรงฉดุลากสงูสดุ.................................................................178 kN 18200 kg
มมุเอยีงทีส่ามารถทาํงานได.้.................................................................70%, 35 0
ความเรว็สงูสดุในการเดนิ          .....................................High...........4.9 km/h
               .....................................Mid...............4.1 km/h 
              .....................................Low.............3.0 km/h 
ระบบเบรค.........................................................................................ไฮดรอลคิลอ็ค
ปารค์กิ้งเบรค...................................................................แบบกลไก ใชด้สิกเ์บรค

นํา้หลอ่เยน็และนํา้มนัหลอ่ลืน่
(ปรมิาณการเตมิ)    
ถงันํา้มนัเชือ้เพลงิ....................................................400 L
นํา้หลอ่เยน็.................................................................15.5 L
เครือ่งยนต.์................................................................18.0 L
ไฟนอลไดรฟ์ (แตล่ะขา้ง).........................................3.3 L
สวงิไดรฟ์.....................................................................5.3 L
นํา้มนัไฮดรอลคิ.........................................................135 L
    

ระบบสวงิ    
ระบบการขบัเคลือ่น.......................................................................ไฮดรอสแตตกิ
ระบบเฟอืงทด.........................................................................แพลเนทเทอรีเ่กยีร์
การหลอ่ลืน่สวงิเซอรเ์คลิ..................................................................อา่งจาระบี
ระบบเบรค........................................................................................ไฮดรอลคิลอ็ค
โฮลดิ้งเบรค/การลอ็คสวงิ.........................................แบบกลไก ใชด้สิกเ์บรค
ความเรว็ในการสวงิ................................................................11.5 รอบตอ่นาที
    
ชดุเครือ่งลา่ง    
เฟรมตวัรถ..................................................................................................X-เฟรม
แทรค็เฟรม.....................................................................ภาพหนา้ตดัแบบกลอ่ง
การซลีของแทรค็............................................................................แทรค็แบบซลี
การปรบัตั้งแทรค็..................................................................................ไฮดรอลคิ
จาํนวนแผน่แทรค็ (แตล่ะขา้ง)........................................................................45
จาํนวนโรลเลอรต์วับน (แตล่ะขา้ง)..................................................................2
จาํนวนโรลเลอรต์วัลา่ง (แตล่ะขา้ง)...............................................................7

ตารางคุณลกัษณะ

นํา้หนกัตวัรถ (โดยประมาณ)    
นํา้หนกัตวัรถวดัในขณะทีเ่ครือ่งจกัรอยูใ่นสภาพทีป่ระกอบดว้ย 
บมู ขนาด 5700 มม., อารม์ ขนาด 2925 มม., บุง้กีข๋นาด 0.8 ลบ.ม. 
(ISO 7451 heaped) ของเหลว นํา้มนัเชือ้เพลงิเตม็ถงั พนกังานขบั

และอปุกรณม์าตรฐานของเครือ่งจกัร    
ความกวา้งแผน่แทรค็              นํา้หนกัตวัรถ           แรงดนัตอ่พืน้

           600 มม.* 19,900 กก. 45.4 kPa 0.46 kgf/cm3

           700 มม.* 20,300 กก. 35.5 kPa 0.34 kgf/cm3

           800 มม.  20,500 กก. 29.1 kPa 0.30 kgf/cm3

ภาพใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้

Stop Valve

Accumulator
Additional Filter for Breaker

ATT Spec. (สัง่พเิศษ)

Pilot Filter

บุ้งกี๋ในภาพเป็นอุปกรณ์เสริม 

*อุปกรณ์เสริม เป็นการสั่งผลิตใหม่ ระยะเวลาขั้นต่ำ 3 เดือน โปรดสอบถามกับพนักงานขายอีกครั้ง
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ความยาวของเครือ่งจกัร
ความยาวบนพืน้ (เพือ่การขนสง่)
ความสงู (ถงึสว่นบนของบูม)
ความกวา้ง
ความสงู (ถงึสว่นบนห้องคนขบั)
ความสงูจากพืน้ถงึเคาน์เตอรเ์วท
ความสงูจากพืน้ถงึสว่นที่ตํา่สดุของเครือ่งจกัร
รศัมีการสวงิของท้ายเครือ่งจกัร
ความยาวของแทรค็บนพืน้
ความยาวของแทรค็
ระยะห่างระหวา่งกึง่กลางแทรค็ทั้ง 2 ขา้ง
ความกวา้งเครือ่งจกัรวดัจากขอบนอกของแผน่แทรค็
ความกวา้งของแผน่แทรค็
ความสงูของสนัแผน่แทรค็
ความสงูวดัถงึสว่นบนของเคาน์เตอรเ์วท
ความกวา้งเครือ่งจกัรวดัจากขอบนอกห้องคนขบั
ระยะจากกึง่กลางฐานสวงิถงึท้ายเครือ่งจกัร
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ระยะขุดสงูสดุ
ระยะเทสงูสดุ
ระยะขุดลกึสดุ
ระยะขุดลกึสดุเมื่อผนังตัง้ฉากกบัพืน้
ระยะขุดไกลสดุ
ระยะขุดไกลสดุวดัที่แนวระดบัพืน้
รศัมีการสวงิแคบสดุ
แรงขุดที่ปลายบุ้งกีเ๋มื่อใช ้Power Max

แรงขุดที่ปลายอารม์เมื่อใช ้Power Max
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มม.ความยาวอารม์ 2925

ขนาดตา่งๆ ของเครือ่งจกัร

ความสามารถในการยก ดว้ย LIFTING MODE (แบบไมส่วมบุง้กี)๋

ระยะตา่งๆ ในการทาํงาน

    
    
รายงานการทาํงาน อตัราสิ้นเปลอืงนํา้มนัเชือ้เพลงิ    
KOMTRAX สามารถรายงานขอ้มลูการทาํงานของเครือ่งจกัรเชน่ พกิดั อตัราสิน้เปลอืง
นํา้มนัเชือ้เพลงิ ลกัษณะการทาํงาน และชัว่โมงการทาํงาน ซึง่จะชว่ยในการบรหิารจดัการ
ไดด้ยีิง่ขึน้    

วางแผนการทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
ขอ้มลูตา่งๆ ที ่KOMTRAX เกบ็ไวจ้ะชว่ยใหส้ามารถบรหิารจดัการกลุม่เครือ่งจกัรไดง้า่ยขึน้
ผา่นคอมพวิเตอร ์หรอืสมารท์โฟน ไดท้กุที ่ทกุเวลา

การจดัการเครือ่งจกัร 
หาขอ้มลูตา่งๆ ของเครือ่งจกัรไดอ้ยา่งรวดเรว็ มากไปกวา่นัน้ KOMTRAX ยงัสามารถ
คน้หาเครือ่งจกัรทีม่ปีญัหา จากกลุม่เครือ่งจกัรทัง้หมด และแสดงผลในแบบทีเ่ขา้ใจงา่ย

นํา้หนกัตวัรถ (โดยประมาณ)    
นํา้หนกัตวัรถวดัในขณะทีเ่ครือ่งจกัรอยูใ่นสภาพทีป่ระกอบดว้ย 
บมู ขนาด 5700 มม., อารม์ ขนาด 2925 มม., บุง้กีข๋นาด 0.8 ลบ.ม. 
(ISO 7451 heaped) ของเหลว นํา้มนัเชือ้เพลงิเตม็ถงั พนกังานขบั

และอปุกรณม์าตรฐานของเครือ่งจกัร    
ความกวา้งแผน่แทรค็              นํา้หนกัตวัรถ           แรงดนัตอ่พืน้

           600 มม.* 19,900 กก. 45.4 kPa 0.46 kgf/cm3

           700 มม.* 20,300 กก. 35.5 kPa 0.34 kgf/cm3

           800 มม.  20,500 กก. 29.1 kPa 0.30 kgf/cm3
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 PC200-10M0          Arm: 2925 mm          Without bucket          Shoe: 800 mm triple grouser 

A

B
MAX

 MAX 7.5 m 6.0 m 4.5 m 3.0 m 1.5 m

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs

7.5 m 6.42 m *3340 kg *3340 kg *4520 kg *4520 kg

6.0 m 7.49 m *3190 kg 3170 kg *3560 kg 3180 kg *4750 kg 4680 kg

4.5 m 8.15 m *3190 kg 2680 kg 4620 kg 3120 kg *5390 kg 4490 kg *6010 kg *6010 kg

3.0 m 8.49 m *3330 kg 2430 kg 4480 kg 3000 kg 6330 kg 4210 kg *8210 kg 6470 kg *12010 kg *12010 kg

1.5 m 8.56 m 3540 kg 2320 kg 4330 kg 2850 kg 6030 kg 3940 kg 9410 kg 5910 kg *7340 kg *7340 kg

O m 8.36 m 3590 kg 2340 kg 4210 kg 2740 kg 5810 kg 3730 kg 9000 kg 5550 kg *5880 kg *5880 kg

–1.5 m 7.87 m 3880 kg 2520 kg 4160 kg 2690 kg 5700 kg 3640 kg 8860 kg 5440 kg *10000 kg *10000 kg *5870 kg *5870 kg

–3.0 m 7.03 m 4560 kg 2950 kg 5720 kg 3660 kg 8940 kg 5500 kg *15560 kg 10580 kg *10420 kg *10420 kg

–4.5 m 5.68 m 6330 kg 4060 kg *9050 kg 5700 kg *13360 kg 10940 kg
*  

Load is limited by hydraulic capacity rather than tipping. Ratings are based on ISO 10567. Rated loads do not exceed 87% of hydraulic lift capacity or 75% of tipping load.

เทคโนโลยตีดิตามและดแูลเครือ่งจกัร
ผา่นระบบดาวเทยีม ใหข้อ้มลูทีส่าํคญั

เกีย่วกบัเครือ่งจกัร ในรปูแบบทีเ่ขา้ใจงา่ย

บุง้กี ๋มาตรฐาน

0.9 ลบ.ม.



 

อปุกรณม์าตรฐาน
เครือ่งยนต์
• ระบบอุน่เครือ่งยนตอ์ตัโนมัติ
• รองรบัการใชน้ํ้ามันไบโอดเีซล (B20)
• กรองนํ้าหลอ่เยน็
• กรองอากาศชนิดแห้ง ไสก้รองสองชัน้
• กรองอากาศเบื้องตน้
• เครือ่งยนตโ์คมัตส ุรุน่ SAA4D107E-1
• เครือ่งยนตเ์ทียบเท่ามาตรฐานควบคุมมิลพษิ 
   EU Stage 3A
• ระบบป้องกนัเครือ่งยนตร์อ้นจดั
• ระบบดบัเครือ่งยนตอ์ตัโนมัติ
• ตาข่ายป้องกนัฝุน่หม้อนํ้าและแผงระบายความรอ้น

ระบบไฟฟา้
• อลัเทอเนเตอร ์24 V/35 A แบบไม่มีแปรงถา่น
• ระบบลดรอบเครือ่งยนตอ์ตัโนมัติ
• แบตเตอรี ่2 x 12 V/ 110 Ah
• สวติชต์ดัการเชือ่มตอ่แบตเตอรี่
   และไฟเตอืนสถานะการทํางาน
• มอเตอรส์ตารท์ 24 V/4.5 kW
• ไฟทํางาน LED 
   (บูม, เฟรมดา้นขวา, ห้องหนักงานขบั)

ชว่งลา่ง
• ชดุปรบัความตงึแทรค็แบบไฮดรอลคิ
   (แยกแตล่ะขา้ง)
• การด์ป้องกนัโรลเลอร ์(สว่นกลาง)
• โรลเลอรต์วัลา่ง ขา้งละ 7 ลกู
• แผน่แทรค็ 800 mm แบบ 3 สนั

การด์และฝาครอบ
• การด์ป้องกนัพดัลม

อปุกรณเ์สรมิพเิศษ*

ภาพใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้

ระบบไฮดรอลคิ
• วาลว์ป้องกนับูมตก
• วาลว์ป้องกนัอารม์ตก
• เซนเซอรต์รวจจบัการอดุตนัของกรอง
   นํ้ามันไฮดรอลคิไหลยอ้นกลบั
• ระบบเพิม่กาํลงัในการขุด 
• ระบบควบคุมการแบ่งแรงดนั (PPC) 
   ของระบบควบคุมไฮดรอลคิ
• ระบบเลอืกโหมดการทํางานของเครือ่งจกัร

สภาพแวดลอ้มของพนักงานขบั
• เครือ่งปรบัอากาศพรอ้มระบบไลฝ่า้
• ระบบบรหิารและจดักาอปุกรณ ์(EMMS)
• หน้าจอ LCD ความละเอยีดสงูรองรบัหลายภาษาขนาดใหญ่
• เครือ่งเสยีง
• กระจกมองหลงั (ดา้นขวา,ดา้นซา้ย,สว่นหลงั,สว่นขา้ง) 
• ห้องพนักงานขบั ROPS (ISO 12117-2)
• ที่นั่งแบบลดแรงกระแทก
• ชอ่งจา่ยไฟ 12 V 
• ระบบกลอ้งมองหลงั
• ม่านบังแดด

อปุกรณอ์ืน่ๆ
• เซนเซอร ์Blow by 
• นํ้าหนักถว่งท้าย
• แตรไฟฟา้
• ระบบ KOMTRAX 
• ชอ่งเกบ็ตวัอยา่งนํ้ามัน (นํ้ามันเครือ่งและนํ้ามันไฮดรอลคิ)
• แผน่สะท้อนแสงดา้นหลงั
• แผน่ป้องกนัการลืน่
• สญัญาณเตอืนขณะเดนิ

อปุกรณใ์นการบํารงุรกัษา
• ปั๊มดดูนํ้ามันเชือ้เพลงิ

เครือ่งยนต์
• กรองนํ้ามันเชือ้เพลงิเบื้องตน้(กรองแยกนํ้า)

ระบบไฟฟา้
• ไฟสญัญาณ บนห้องพนักงานขบั (Beacon lamp)
• ไฟทํางาน 1 ดวง ที่นํ้าหนักท่วงท้าย

ระบบไฮดรอลคิ
• เซนเซอรต์รวจจบัการอดุตนัที่กรองไหลยอ้นกลบัของหัวเจาะ
• วาลว์เซอรว์สิ

ชว่งลา่ง
• แผน่แทรค็ ( Pre-Order ขัน้ตํา่ 3 เดอืน )
  790 mm แบบ 3 สนั (สาํหรบัหน้างานกอ่สรา้ง)
   600 mm, 700 mm แบบ 3 สนั
• การด์ป้องกนัโรลเลอร ์(เตม็ความยาว)
• การด์ป้องกนัชว่งลา่งของแทรค็เฟรม

สภาพแวดลอ้มของพนักงานขบั
• การด์ป้องกนัดา้นบนพนักงานขบัแบบโบลท์ยดึ OPG ระดบั 2 (ISO 10262)
• การด์ป้องดนัดา้นหน้าห้องหนักงานขบั
 แบบสงูเตม็ห้องพนักงานขบั 
 แบบสงูครึง่หนึ่งของห้องพนักงานขบั

การด์และฝาครอบ
• การ์ดป้องกันช่วงล่างของโครงสร้างการหมุน สำหรับงานหนัก
• การ์ดป้องกันโครงสร้างตัวรถ

อปุกรณใ์นการบํารงุรกัษา
• การ์ดตัวเชื่อมต่องานบริการของ 
   Preventive maintenance (PM)

Facebook : Komatsu Thailand
Youtube : Komatsu Thailand
Line : @komatsu_care
www.komatsuthailand.com

ศูนย�ใหม�!
ชุมพร

สุราษฎร�ธานี

ทุ�งสง

หาดใหญ�

ภูเก็ต

โทร. 085-488-8975
แฟกซ� 077-970-832

โทร. 085-488-8979
แฟกซ� 077-441-252

โทร. 085-488-8965
แฟกซ� 075-332-502 

โทร. 085-488-8981
แฟกซ� 074-298-463

โทร. 085-488-8976
แฟกซ� 076-328-386

ขอนแก�น

นครราชสีมา

อุดรธานี

สุรินทร�

อุบลราชธานี

มุกดาหาร

โทร. 085-488-8964
แฟกซ� 043-470-254

โทร. 085-488-8974
แฟกซ� 044-282-467

โทร. 085-488-8982
แฟกซ� 042-206-136

โทร. 085-488-8980
แฟกซ� 044-538-692

โทร. 085-488-8983
แฟกซ� 045-252-751

โทร. 063-206-8782
แฟกซ� 042-640-198

ภาคใต�ภาคอีสาน
เชียงใหม�

เชียงราย

ลำปาง

พิษณุโลก

นครสวรรค�

โทร. 085-488-8972
แฟกซ� 052-030-247

โทร. 085-488-8971
แฟกซ� 053-175-574 

โทร. 085-488-8967
แฟกซ� 054-810-116 

โทร. 085-488-8966
แฟกซ� 055-216-057

โทร. 085-488-8973
แฟกซ� 056-000-612

ภาคเหนือ
นวนคร

สระบุรี

ราชบุรี

ชลบุรี

ระยอง

สระแก�ว

28/9 ม.3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

ฝ�ายบริการ โทร. 02-663-2535 แฟกซ� 02-663-2537 สายด�วน 083-294-0036
ฝ�ายอะไหล� โทร. 02-663-2532, 02-663-2557 แฟกซ� 02-663-2553 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า

โทร. 065-929-7643
แฟกซ� 02-902-0361

โทร. 085-488-8963
แฟกซ� 036-275-217

โทร. 085-488-8978
แฟกซ� 032-317-396

โทร. 085-488-8970
แฟกซ� 038-764-585

โทร. 085-488-8969
แฟกซ� 038-917-977

โทร. 085-488-8968
แฟกซ� 037-247-118

ภาคกลาง

บริษัท บางกอก โคมัตสุ เซลส� จำกัด สำนักงานใหญ� โทร. 02-663-2666

B01200-10-2022207

โปรดสแกน
เพื่อติดตามข�าวสารและโปรโมชั่น

1. เครือ่งยนต์
2. ป๊ัมไฮดรอลคิ
3. สวงิมอเตอร์
4. คอนโทรลวาลว์
5. ไฟนอลไดรฟ์
6. สวงิแมชชนีเนอรี่

7. จดุหมุนกึง่กลาง
8. บูม
9. อารม์
10. กระบอกไฮดรอลคิบูม
11. กระบอกไฮดรอลคิอารม์
12. กระบอกไฮดรอลคิบุ้งกี๋

รับประกัน 
12 ชิ้นส่วนหลัก*

*โปรแกรมขยายการรบัประกนัเพิม่เตมิใน 12 ชิ้นสว่นหลกัของเครือ่งจกัร
เป็นระยะเวลา 5 ปี หรอื 7,000 ชัว่โมงการทํางานของเครือ่งจกัร (แลว้แตร่ะยะใดถงึกอ่น) 
เงือ่นไขนี้ขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงในการซือ้ขายเฉพาะคัน โปรดสอบถามพนักงานขายเพิม่เตมิ

*อุปกรณ์เสริมบางชิ้นเป็นการสั่งผลิตใหม่ ขั้นต่ำ 3 เดือน โปรดสอบถามกับพนักงานขายอีกครั้ง


