ซีพี โฟตอน AUMAN EST A 430

แรงม้า (AMT)

่ อัตโนมัต…
รถหัวลากขนาดใหญ่ ระบบส่งกําลังกึง
ิ ระดับเวิลด์คลาส!
11.8 ลิตร

ไมม
่ ี iBrake

• Cummins Commonrail
430 แรงม้า

• เกียร์ ZF แบบกึ่งอัตโนมัติ • ห้องโดยสารกว้าง
12 เกียร์เดินหน้า

พร้อมเตียง 2 ชั้น

CP FOTON AUMAN EST A 430
รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ 430 แรงม้า (6x4)

• เครื่องยนต์ Cummins Commonrail ขนาด 11,800 ซีซี 430 แรงม้า
แรงบิด 2,000 นิวตัน-เมตร ที่ 1,000-1,400 รอบต่อนาที พร้อมระบบ
ช่วยเบรก iBrake ลดภาระเบรกหลัก เพิ่มประสิ ทธิภาพการเบรก
หรือลงทางลาดชัน เอกสิ ทธิ์เฉพาะ Cummins

มี iBrake

• ระบบช่วยเบรก iBrake

• ชุดเกียร์ ZF 12 เกียร์เดินหน้าแบบ AMT กึ่งอัตโนมัติ ขับสบาย
ไม่ต้องเหยียบคลัตช์

• ห้องโดยสารขนาดใหญ่ มีช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ 3 ช่อง

พร้อมเบาะนั่งแบบถุงลมขนาดใหญ่ และที่นอน 2 ชั้น เพื่อการขับทางไกล
ขั
• บขี่สะดวกสบายด้วย ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
Cruise Control พร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ช่น
ั
• ถังนํ้ามันผลิตจากอลูมิเนียม เบากว่า ทนทานกว่า
• มั่นใจด้วยระบบเบรกป้ องกันล้อล็อก ABS

ข้อมูลด้านเทคนิครถรุน
่ AUMAN EST A 430 (AMT)
Model/รุน
่ รถ
แบบ BJ4269SNFKB-R4
นํา้ หนักรวมนํา้ หนักลากจูงสูงสุด
นํา้ หนักหัวเก๋ง-แชสซีส์
หน้า
หลัง
รวม
หัวเก๋ง
แบบ Hi Roof
ขนาด (กว้างxยาวxสูง)
สมรรถนะ
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ
ความสามารถในการไต่ทางชัน
เครือ่ งยนต์

หน่วย

EST A 430

กก.

50,500

กก.
กก.
กก.

5,045
4,055
9,100

มม.

ทีน่ อน 2 ชัน้
2,490x2,280x3,900

กม. / ชม.
องศา

115
11.31

แบบ
สูบ
มม.
ซีซี
แรงม้า/รอบต่อนาที
กิโลวัตต์/รอบต่อนาที
กก.-ม./รอบต่อนาที
นิวตัน-ม./รอบต่อนาที
ต่อ 1

คลัตช์แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน
นิวเมติกและสปริงไดอะแฟรม

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทัง้ ข้อความและภาพทีป
่ รากฏอยูใ่ นเอกสารนี้ อาจมีอป
ุ กรณ์พเิ ศษ
ติดตัง้ เพิม
ุ แตกต่างจากรถทีจ่ าํ หน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
่ เติมอยู่ และอาจมีจด
ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียด โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคูม
่ อื การใช้รถก่อน
การใช้งาน เพือ่ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน
Model
AUMAN EST A 430

A
3,975

B
7,155

C
2,500

EST A 430
ZF12TX2420TD (AMT)

D
3,900

เกียร์ก่งึ อัตโนมัติ 12 เกียร์เดินหน้า

อัตราทด

ดีเซล
ปั๊ มนํา้ มันเชือ้ เพลิงแรงดันสูง
ไส้กรองกระดาษ และกรองดักนํา้
ถังอลูมเิ นียม พร้อมฝาล็อก
420 + 260
ไส้กรองกระดาษ แบบหมุนวน

ลิตร

หน่วย

แบบ

Cummins
ISGe3-430
เครือ่ งยนต์คอมมอนเรล ดีเซล 4 จังหวะ
6 สูบ ไดเรคอินเจคชัน่
เทอร์โบ อินเตอร์คลู เลอร์
6
132 x 144
11,800
430/1,900
315/1,900
204/1,000-1,400
2,000/1,000-1,400
17
หม้อนํา้ พร้อมถังสํารอง

รุน่

จํานวนกระบอกสูบ
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก
ความจุกระบอกสูบ
กําลังสูงสุด
(ECE net)
(ECE net)
แรงบิดสูงสุด (ECE net)
(ECE net)
อัตราส่วนกําลังอัด
ระบบระบายความร้อน
ระบบจ่ายเชือ้ เพลิง และกรองอากาศ
เชือ้ เพลิงแบบ
ระบบจ่ายเชือ้ เพลิงแบบ
กรองนํา้ มันเชือ้ เพลิงแบบ
ถังนํา้ มันเชือ้ เพลิงแบบ
ความจุนา้ํ มันเชือ้ เพลิง
กรองอากาศแบบ
คลัตช์
แบบ
ระบบควบคุม

Model/รุน
่ รถ
แบบ BJ4269SNFKB-R4
เกียร์
รุน่

เกียร์ : ต่อ 1

แชสซีส์
แบบ
เพลา
หน้า : แบบ
: ความสามารถในการรับนํา้ หนัก

16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900;
4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.680;
1.290; 1.000
ถอยหลัง 15.540; 12.030; 3.400; 2.640
เหล็กรูปตัว [ แบบขัน้ บันได
รีเวอร์ส เอลเลียด ไอบีม
6,500
แบนโจ เพลาลอยตัว เฟืองไฮปอยด์
พร้อมดิฟล็อก
26,000
3.083/3.364

กก.

หลัง : แบบ
กก.
ต่อ 1

: ความสามารถในการรับนํา้ หนัก
อัตราทดเฟืองท้าย
ระบบกันสะเทือน
หน้า : แบบ

แหนบสปริง, โช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโครง
ถุงลมจํานวน 8 ลูก, โช้คอัพ
พร้อมเหล็กกันโครง

หลัง : แบบ
ขนาดล้อและยาง

มาตรฐาน
เผือ่ เลือก
มาตรฐาน
เผือ่ เลือก

กระทะล้อ
ยาง
ระบบเบรก

9.00 x 22.5 น็อต 10 ตัว
8.25 x 22.5 น็อต 10 ตัว
295/80R22.5
315/80R22.5
ฟูลแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรคู่ แยกหน้า-หลัง
ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS
มีอปุ กรณ์จบั ความชืน้ ระบบลม
ดิสก์เบรก
ดรัมเบรก
แบบสปริงเบรกทีล่ อ้ หลัง
iBrake

แบบ
หน้า
หลัง
เบรกมือแบบ
เบรกช่วยแบบ
ระบบพวงมาลัย
แบบ
อัตราทด
รัศมีวงเลีย้ วแคบสุด
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
แบตเตอรี่
อัลเตอร์เนเตอร์
มอเตอร์สตาร์ท

Dimensions
E
1,690

F
1,420

ต่อ 1
ม.

ZF8098
18.5
9.00

โวลต์ / แอมป์-ชม.
โวลต์ / แอมป์
โวลต์ / กิโลวัตต์

12V, 165Ah จํานวน 2 ลูก
24 / 3.08
24 / 7.5

H
210

L
2,030

Unit:mm
N
850

M
1,830

F

Contact:

FOTON EEC ( โฟตอน อีอีซี )
M. 081 829 3344
PR1-1219

