
ZAXIS-5A series

รถขุดไฮดรอลิก
รหัสรุน : ZX55U-5A

กําลังแรงมา : 28.2 kW (37.8 แรงมา)
นํ้าหนักการใชงาน : หลังคา 4 850 - 5 250 กก.

หองควบคุม 4 980 - 5 380 กก.
บุงกี๋แบ็กโฮ : มาตรฐาน ISO Heaped : 0.16 ลบ.ม.

หมายเหตุ: อุปกรณมาตรฐานและอุปกรณเสริมอาจแตกตางกันไปตามประเทศ โปรดติดตอตัวแทนจําหนายฮิตาชิของคุณ
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องจักรท่ีแสดงในแผนพับน้ีไดรับการจัดวางเพื่อการสาธิตเทาน้ัน ตองวาง บุงก๋ี
ลงบนพื้นทุกคร้ังเมื่อออกจากเคร่ืองจักร
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อุปกรณในภาพติดต้ังอารมขนาด 1.38 ม. ระบบทอเสริม เคานเตอรเวทแบบเสริมน้ําหนัก กระจกมองหลัง และท่ีวางแขน

รถขุดขนาดเล็กรูปแบบใหม
เช่ือถือไดและใชงานสะดวก
รถขุดขนาดเล็กซีรียใหมของฮิตาชิไดรับการพัฒนาขึ้นไปอีกข้ัน เรารับฟงความตองการของลูกคา 

นําเสนอทางออก และนําแนวคิดใหมๆ มาปรับใชในผลิตภัณฑตัวใหมของเรา

ผลลัพธที่ไดคือรถขุดรุนใหมที่เล็กกะทัดรัด ใหกําลังการผลิตสูง อีกท้ังยังรวดเร็ววองไว

ตัวรถกลมมนสวยงาม ฝาครอบเปดออกไดกวางเพื่อใหเขาถึงจุดท่ีตองการไดโดยตรง ทําใหการบํารุง

รักษาเปนไปอยางรวดเร็ว

หองควบคุมอัดแนนไปดวยตัวควบคุมที่ใชงานงาย จอมัลติมอนิเตอรใหขอมูล และท่ีนั่งผูควบคุมท่ีสะดวก

สบาย การออกแบบใหใชนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่าชวยใหม่ันใจวาประสิทธิภาพการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงจะดียิ่งขึ้น
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อุปกรณในภาพติดต้ังอารมขนาด 1.69 ม. ระบบทอเสริม เคานเตอรเวทแบบเสริมน้ําหนัก
กระจกมองหลัง พรีคลีนเนอร และปลองทอไอเสีย

หมายเหตุ: อุปกรณมาตรฐานและอุปกรณเสริมอาจแตกตางกันไปตามประเทศ โปรดติดตอตัวแทนจําหนายฮิตาชิของคุณสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

• อีกหนึ่งสายผลิตภัณฑคุณภาพสูงของฮิตาชิ
• อุปกรณยึดติดดานหนามีความแข็งแรง
• ใบมีดรูปกลองมีความแข็งแกรง
• โครงสรางสวนบนม่ันคง

ความทนทาน

• ฝาครอบเปดออกไดกวางเพื่อใหงายตอการบํารุงรักษา
• พื้นหองควบคุมทําความสะอาดงาย
• รางครอบแทร็คมีความลาดเอียงเพื่อใหสลัดโคลนออกไดงาย

่

การบํารุงรักษาที่งายขึ้น

• สภาพแวดลอมในหองควบคุมเปนที่นาพอใจ
• หองควบคุมแข็งแกรงตามมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเขมงวด
• จอมัลติมอนิเตอรอานงาย

่

ความสะดวกสบายของผูควบคุม

• เคล่ือนไหวอยางวองไวในพื้นที่ปฏิบัติงานแคบๆ
• ควบคุมการทํางานไดอยางยอดเย่ียม
• ลดการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง

่

ประสิทธิภาพสูง
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2,000 มม.

ประสิทธิภาพสูง

ระบบควบคุมไพล็อตของฮิตาชิเปนที่นาประทับใจ คันโยกควบคุมใหการ
ควบคุมไดอยางดีเลิศและใชแรงบังคับนอย จึงชวยลดความเม่ือยลาของ
ผูควบคุม อีกท้ังยังจัดวางตามหลักการยศาสตรเพื่อใหงายตอการใชงาน 
คันโยกควบคุมของระบบ “ไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูงของฮิตาชิ” (HHH)
ชวยใหการทํางานเปนไปอยางราบร่ืนแมตองรองรับน้ําหนักมาก จอมัลติ
มอนิเตอรทําใหคุณสามารถเลือกโหมด ECO และ PWR เพื่อควบคุม
ความเร็วในการเคล่ือนที่ นอกจากนี้ สวิตชควบคุมเคร่ืองยนตยังชวยให
คุณสามารถปรับความเร็วรอบเคร่ืองยนตไดสะดวก ระบบปรับความเร็ว
อัตโนมัติจะลดความเร็วในการเคล่ือนที่เมื่อนํ้าหนักเกินกวาขีดจํากัดท่ี
กําหนด (เชน เม่ือลงเขา) และเพ่ิมความเร็วขึ้นเมื่อนํ้าหนักลดลง

ควบคุมการทํางานไดอยางยอดเย่ียม

ความคลองตัวแสดงถึงประสิทธิภาพ

คันโยกควบคุม

อุปกรณในภาพติดต้ังอารมขนาด 1.69 ม. ระบบทอเสริม และเคานเตอรเวทแบบเสริมน้ําหนัก

ระยะการสวิงทายเครือ่งจักร
1,000 มม.

(เคานเตอรเวทแบบ
เสริมน้ําหนัก : 1,100 มม.)

ออกแบบใหการสวิงทายเคร่ืองจักรมีระยะส้ัน เพื่อใหปฏิบัติงานในพื้นที่
เล็กๆ ไดอยางปลอดภัยและม่ันใจ

เคล่ือนไหวอยางวองไวในพ้ืนที่ปฏิบัติงานแคบๆ

สวิตชควบคุม
เครื่องยนตสวิตชเลือกโหมด ECO / PWR

อุปกรณในภาพติดต้ังคันโยกเสริม
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เครื่องยนตโฉมใหมมีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนแนวคิดท่ีนําไป
สูการลดอัตราการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง คุณสามารถใชคันเรงไฟฟาเพื่อให
ควบคุมเคร่ืองยนตไดอยางแมนยําเพื่อประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง โดยการ
เลือกโหมด ECO เมื่อตองการประหยัดน้ํามัน และเลือกโหมด PWR 
เมื่อตองการเพิ่มแรงมา พูดงายๆ ก็คือ คุณสามารถเลือกโหมดท่ีเหมาะ
กับความตองการของงานมากท่ีสุดได
โหมดเดินเบาอัตโนมัติสามารถชวยประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงไดเชน
เดียวกัน เมื่อเลื่อนคันโยกควบคุมไปท่ีเกียรวาง โหมดเดินเบาอัตโนมัติ
จะลดความเร็วรอบเคร่ืองยนตเปนระดับเดินเบาใน 4 วินาทีตอมาโดย
อัตโนมัติ ซึ่งจะทําใหอัตราการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงลดลง

ลดการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง
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ความสะดวกสบายของผูควบคุม

หองควบคุมและหลังคาของฮิตาชิไดรับการยกยองมายาวนานในเร่ือง
ความสะดวกสบายสําหรับผูควบคุม เพราะหองควบคุมของเรากวางขวาง
และมีพื้นที่ยืดขาเพียงพอ
คอนโซลและท่ีนั่งไดรับการออกแบบตามหลักการยศาสตรเพื่อความ
สะดวกสบายของผูควบคุม
ผูควบคุมจะไมรูสึกอึดอัดเม่ือนั่งในหองควบคุม ประตูหองควบคุม

กวางขึ้น 80 มม. ทําใหเขางายและมองเห็นพื้นที่ปฏิบัติงานไดชัดข้ึน 
กระจกหนาใหญขึ้นเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็น ลดระดับข้ันบันได
เพื่อใหเขาไดงายข้ึน พื้นที่วางส่ิงของ เชน ที่วางแขน ที่วางแกว และ
กลองเก็บสัมภาระหลังที่นั่ง ชวยเพิ่มความสะดวกสบายใหแกผูควบคุม

สภาพแวดลอมในหองควบคุมเปนที่นา
พอใจ

หองควบคุมและหลังคา 4 เสาอันแข็งแกรง จะชวยปกปองผูควบคุม
ในกรณีที่เกิดการพลิกคว่ํา เนื่องจากไดรับการออกแบบใหมีโครงสราง
แข็งแรงตามมาตรฐาน ROPS* รถทุกรุนจะไดรับการปกปองจากวัตถุ
ที่ตกลงมาดวยอุปกรณปองกันนิรภัยดานบน OPG**
เข็มขัดนิรภัย คันโยกปดระบบควบคุมไพล็อต สวิงเบรก และเบรกมือ
ลวนไดมาตรฐาน ระบบสตารทเครื่องยนตที่เกียรวางชวยเพิ่มความ
ปลอดภัยในการทํางาน โดยไมอนุญาตใหสตารทเครื่องยนตเวนแต
คันโยกอยูในตําแหนงล็อก

*Roll-Over Protection Structure
**Operator Protection Guard

หองควบคุมแข็งแรงเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
อันเขมงวด

หองควบคุมสะดวกสบายทําใหไดกําลังการผลิตสูง

ขั้นบันได ที่วางแกว

กลองเก็บสัมภาระหลังที่นั่ง ที่วางแขน
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จอมัลติมอนิเตอรอานงาย

จอมัลติมอนิเตอรสวาง ใหขอมูลท่ีเปนประโยชน และ
อานงาย แสดงใหเห็นสภาพของเครื่องจักร การต้ังคา 
และคําเตือนตางๆ โดยมีฟงกชันนาฬกาเพิ่มเขามาใหม

1 2 3
เมนู

1  สวิตชเมนู/ยอนกลับ
2  สวิตชเลือกโหมดเดินเบาอัตโนมัติ
3  สวิตชเลือกโหมด ECO/PWR

 รายการ
• เกจวัดอุณหภูมินํ้ายาหลอเย็น
• เกจวัดระดับน้ํามันเช้ือเพลิง
• มิเตอรช่ัวโมงทํางาน
• นาฬกา
• ตัวแสดงโหมดการเคล่ือนที่

• ตัวแสดงไฟทํางาน
• สัญญาณเตือนระดับความรอน
• ตัวแสดงแรงดันนํ้ามันเครื่อง
• ตัวแสดงการอุนเครื่อง
• ตัวแสดงระดับน้ํามันเช้ือเพลิง

อปุกรณในภาพตดิตัง้ที่วางแขนและวิทยุ AM/FM
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การบํารุงรักษาท่ีงายข้ึน

ฝาครอบท้ังหมดเปดออกไดกวางเพื่อใหเขาถึงจุดท่ีตองการไดโดยตรง 
ทําใหการตรวจสอบรายวันและการเปล่ียนชิ้นสวนทําไดอยางรวดเร็ว 
พรอมขยายขนาดในแนวต้ังของฝาครอบขางหมอนํ้าเพื่อใหทําความ
สะอาดหมอนํ้าไดงาย ชองเติมน้ํามันจะอยูดานในฝาครอบเพื่อไมให
สิ่งสกปรกเขาไปไดและเพ่ือปองกันการขโมยน้ํามันเชื้อเพลิง
ฝาปดถังรูปแบบใหมมีนํ้าหนักเบาและเปดออกไดกวางเพื่อใหเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิงไดงาย กลองเคร่ืองมือขนาดใหญขางท่ีนั่งผูควบคุมใชเก็บ

กระบอกอัดจาระบีและอุปกรณที่คลายกัน ทั้งหมดน้ีลวนชวยเพิ่มระยะ
เวลาท่ีเครื่องยนตทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ฝาครอบเปดออกไดกวางเพ่ือใหงายตอการบํารุงรักษา

หมอนํ้าและแผงระบายความรอนนํ้ามันเครื่องวางอยูในแนวเดียวกัน 
แทนท่ีจะเรียงตอกันดังเดิม เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพใน
การทําความสะอาดและการระบายความรอน ครีบรูปคล่ืนของอุปกรณ
สามารถทําความสะอาดไดงายดวยการเปาลม
ตะแกรงกันฝุนเขาหมอนํา้ชวยใหกําจดัฝุนและเศษส่ิงสกปรกออกไดอยาง
งายดาย แผนรองพื้นแบบแยกสวนสามารถถอดออกไดงายตรงรอยตอ
ระหวางแปนเหยียบและพ้ืนหองควบคุม ลักษณะพื้นผิวของแผนรอง
ทําใหปดกวาดไดอยางรวดเร็ว

พื้นหองควบคุมทําความสะอาดงาย

ดําเนินการงายไดในทุกๆ วัน

1  หมอพักนํ้า
2  กรองดักนํ้า
3  กรองนํ้ามันเช้ือเพลิง

4  กรองอากาศ
5  กรองนํ้ามันเคร่ือง
6  ถังนํ้ามันเช้ือเพลิง

2

1

4

6

5

3
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หนาตดั

แผนรองพื้นแบบแยกสวน

การจัดวางหมอน้ําและแผงระบายความรอนนํ้ามันเครื่องในแนวเดียวกัน

เครื่องยนต

หม อนํา้ แผงระบายความรอนนํ้ามันเครื่อง

จดัวางในแนวเดยีวกัน

กําจัดฝุนและเศษ
สิ่งสกปรกออกได
งายดวยการ
เปาลม ฯลฯ

รางครอบแทร็คมีความลาดเอียง
เพื่อใหโคลนหลุดออก ชวยลด
การพอกสะสมของดินโคลน

รางครอบแทร็คมีความลาดเอียงเพ่ือใหสลัดโคลนออก
ไดงาย

ตะแกรงกันฝุนเขาหมอนํ้า (เสริม)



10

สลักดานหนาเชื่อมตอกันดวยตัวยึดแนนเพื่อลดการกระตุกและเสียงดัง
รบกวน รวมถึงเพิ่มความทนทานใหกับอุปกรณ สลักดังกลาวไดรับการ
หลอลื่นดวยบุชสลักแบบ HN ซึ่งสามารถเก็บจาระบีไดในปริมาณมาก 
จึงยืดระยะการเติมจาระบีไดสูงสุดถึง 500 ชั่วโมง
ทอหลักหุมดวยอุปกรณปกปองทอตรงจุดหมุน ดานลางของกระบอกบูม
ไดรับการปกปองดวยอุปกรณปองกันกระบอกสูบบูมรูปตัว V โครงสราง
อารมเสริมแรง 4 ดาน มีความม่ันคงและแข็งแกรงสูง

อุปกรณยึดติดดานหนามีความแข็งแรง

ความทนทาน

ฮิตาชิไดรับการยอมรับจากท่ัวโลกในเร่ืองเทคโนโลยีที่เหนือชั้นและ
ผลิตภัณฑคุณภาพสูงนับตั้งแตเปดตัวรถขุดไฮดรอลิกเปนคร้ังแรกในป 
2492 ฝายออกแบบของฮิตาชิไดนําเอาระบบ 3D-CAD มาปรับใชในการ
วิเคราะหเชิงประยุกตและการจัดการขอมูล เพื่อสรางผลิตภัณฑคุณภาพ
สูงในปริมาณมากและลดระยะเวลารอคอยในการพัฒนา
เราทําการทดสอบผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นใหมกันอยางขะมักเขมนใน
หลากหลายรูปแบบ เชน การทดสอบความทนทานเม่ือใชงานเปนระยะ
เวลานาน และการทดสอบเพ่ือประเมินผล โดยจัดทําขึ้น ณ ศูนยทดสอบ
ขนาดใหญถึง 2,670 ไร ของฮิตาชิ ภายใตสภาวะการทํางานที่ยาก
ลําบาก เชน สภาพอากาศรอนหรือหนาวจัด กอนที่จะเผยโฉมผลิตภัณฑ
ตัวใหมใหทุกทานไดเห็น

อีกหนึ่งสายผลิตภัณฑคุณภาพสูงของฮิตาชิ

เทคโนโลยีที่เหนือช้ันและการควบคุมคุณภาพอยาง
เขมงวด

บุชสลักแบบ HN

อุปกรณปกปองทอ

อุปกรณปองกัน
กระบอกสูบบูม

ระบบทอเสริม 
(ตัวเลือกเสริม)
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ใบมีดมีโครงสรางรูปกลองเพื่อเสริม
ความแข็งแกรง และมีชองเปดบริเวณ
คานยึดเพื่อใหโคลนไหลออกไดงาย

ใบมีดรูปกลองมีความ
แข็งแกรง

โครงสรางสวนบนไดรับการเสริมแรง
ดวยโครงสรางแบบตัว D ที่ผานการ
พิสูจนประสิทธิภาพการทํางาน 
พรอมเพิ่มความสูงเพื่อขยายขนาด
หนาตัดเพื่อเพิ่มความทนทานเม่ือพบ
สิ่งกีดขวาง

โครงสรางสวนบนม่ันคง

ใบมีดรูปกลอง

ชองเปด

โครงสรางแบบตัว D

อุปกรณในภาพติดต้ังอารมขนาด 1.69 ม. ระบบทอเสริม 
เคานเตอรเวทแบบเสริมน้ําหนัก และกระจกมองหลัง
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เครื่องยนต
รุน  .................................... Yanmar EDM-4TNV88
ประเภท  ............................ 4-cycle water-cooled, direct injection
จํานวนกระบอกสูบ  ............ 4
กําลังแรงมา 
ISO 9249, สุทธิ  .............. 28.2 kW (37.8 แรงมา) ที่ 2,400 นาท-ี1 (รอบตอนาที)
EEC 80/1269, สุทธิ  ........ 28.2 kW (37.8 แรงมา) ที่ 2,400 นาท-ี1 (รอบตอนาที)
SAE J1349, สุทธิ  ............ 28.2 kW (37.8 แรงมา) ที่ 2,400 นาท-ี1 (รอบตอนาที)
แรงบิดสูงสุด  ..................... 139.6 Nm (14.2 kgfm) ที่ 1,100 นาท-ี1 (รอบตอนาที)
ปริมาตรกระบอกสูบ  .......... 2.189 ลิตร
ขนาดกระบอกสูบและระยะชัก  ... 88 มม. x 90 มม.
แบตเตอรี่  .......................... 1 × 12 V / 72 Ah

ระบบไฮดรอลิก

ปมไฮดรอลิก
ปมหลัก  ............................ ปมแบบแกนปมหักทํามุมกับแกนเพลาขับ 1 ลูก 
การไหลของน้ํามันสูงสุด  . 1 x 120 ลิตร/นาที

ปมไพล็อต  ........................  เกียรปม 1 ลูก
ไหลของนํ้ามันสูงสุด  ....... 12.0 ลิตร/นาที

  
มอเตอรไฮดรอลิก
มอเตอรตัวเดิน  ................ มอเตอรแบบแกนปมหักทํามุมกับแกนเพลาขับ 2 ลูก
มอเตอรสวิง  ..................... มอเตอรแบบลูกสูบชนิดลูกสูบในแนวแกน 1 ลูก

การตั้งคาวาลวระบายแรงดัน
วงจรอุปกรณทํางาน  ......... 24.5 MPa (250 kgf/ซม.2)
วงจรการสวิง  ................... 18.3 MPa (187 kgf/ซม.2)
วงจรการเดิน  ................... 24.5 MPa (250 kgf/ซม.2)
วงจรไพล็อต  .................... 5.9 MPa (60.2 kgf/ซม.2)

กระบอกสูบไฮดรอลิก

จํานวน
ขนาด

กระบอกสูบ
เสนผาน

ศูนยกลางกานสูบ
ระยะชัก

บูม 1 95 มม. 55 มม. 699 มม.

อารม 1 80 มม. 50 มม. 731 มม.

บุงก๋ี 1 75 มม. 45 มม. 551 มม.

ใบมีด 1 105 มม. 50 มม. 140 มม.

ระยะสวิงของบูม 1 90 มม. 50 มม. 666 มม.

ขอมูลจําเพาะ

โครงสรางสวนบน

โครงสรางสวนบน
โครงสรางแบบตัว D สําหรับตานทานการบิดเสียรูป

ระบบสวิง
มอเตอรแบบลูกสูบชนิดลูกสูบในแนวแกนพรอมเฟองแพลนเนตตารี่แชอยูในน้ํามัน
วงสวิงแบบช้ันเดียว สวิงเบรกแบบจับดวยชุดสปริง/ปลดดวยแรงดัน ไฮดรอลิก

ความเร็วในการสวิง  ........ 9.0 นาที-1 (รอบตอนาที)
แรงบิดในการสวิง  ............ 8.6 kNm (877 kgfm)

หองควบคุม
หองควบคุมกวางขวางดวยความกวาง 1,049 มม. และความสูง 1,611 มม. 
ตามมาตรฐาน ISO* มีกระจกหนาตางเสริมแรงท้ัง 4 ดาน เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน 
กระจกหนา (ดานบนและดานลาง) สามารถเปดออกได พรอมเกาอี้ปรับเอนได
* International Organization for Standarization
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ชวงลาง

แทร็ค
ชวงลางแบบรถแทรกเตอร โครงสรางแทร็คถูกเชื่อมดวยวัสดุที่คัดสรรมาอยางดี 
พรอมเชื่อมโครงสรางดานขางเขากับโครงสรางแทร็ค

จํานวนโรลเลอรแตละขาง
โรลเลอรตัวบน  ................. 1
โรลเลอรตัวลาง  ................ 4

ระบบขับเคล่ือน
แผนแทร็คแตละแผนจะถูกทําใหเคลื่อนที่โดยมอเตอรแบบลูกสูบชนิดลูกสูบในแนว
แกน 2 ระดับความเร็ว
เบรกแบบจับดวยชุดสปริง/ปลดดวยแรงดันไฮดรอลิก
ระบบสงกําลังอัตโนมัติ : สูง-ตํ่า

ความเร็วในการเคล่ือนที่  .. สูง : 0 ถึง 4.2 กม./ชม.

ตํ่า : 0 ถึง 2.5 กม./ชม.

แรงฉุดลากสูงสุด  ............. 38.3 kN (3,905 kgf)

มุมเอียงสูงสุดท่ีสามารถทํางานได  58% (30 องศา) ตอเนื่อง

ความจุของเหลว

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง  ................................................................................. 70.0 ลิตร
นํ้ายาหลอเย็นเครื่องยนต  ......................................................................... 4.7 ลิตร
นํ้ามันเครื่องยนต  ....................................................................................  8.6 ลิตร
นํ้ามันหลอลื่นเฟองทดตัวเดิน  .................................................................  0.9 ลิตร
ระบบไฮดรอลิก  ....................................................................................  66.0 ลิตร
ถังนํ้ามันไฮดรอลิก  ...............................................................................  42.0 ลิตร

นํ้าหนักขณะทํางานและแรงกดบนพื้น

นํ้าหนักขณะทํางานและแรงกดบนพื้น
หลังคา 4 เสา

ประเภทแผนแทร็ค ความกวาง
แผนแทร็ค

ความยาว
อารม

กก. kPa (kgf/cm2)

แผนแทร็คแบบยาง 400 มม.
1.38 ม. 4,850 27 (0.28)
1.69 ม. 5,080* 29 (0.29)*

แผนแทร็คแบบมีสัน 400 มม.
1.38 ม. 4,960 28 (0.29)
1.69 ม. 5,190* 29 (0.30)*

แผนแทร็คแบบ
ครอวเลอร

400 มม.
1.38 ม. 5,020 28 (0.29)
1.69 ม. 5,250* 30 (0.30)*

รวม 0.16 ม.3 (ISO heaped), นํ้าหนักบุงก๋ี (113 กก.)
*  รวม 0.16 ม.3 (ISO heaped), นํ้าหนักบุงก๋ี (113 กก.), เคานเตอรเวทแบบเสริมน้ําหนัก 

(200 กก.)

หองควบคุม

ประเภทแผนแทร็ค ความกวาง
แผนแทร็ค

ความยาว
อารม

กก. kPa (kgf/cm2)

แผนแทร็คแบบยาง 400 มม.
1.38 ม. 4,980 28 (0.29)
1.69 ม. 5,210* 29 (0.30)*

แผนแทร็คแบบมีสัน 400 มม.
1.38 ม. 5,090 29 (0.29)
1.69 ม. 5,320* 30 (0.31)*

แผนแทร็คแบบ
ครอวเลอร

400 มม.
1.38 ม. 5,150 29 (0.30)
1.69 ม. 5,380* 30 (0.31)*

รวม 0.16 ม.3 (ISO heaped), นํ้าหนักบุงก๋ี (113 กก.)
*  รวม 0.16 ม.3 (ISO heaped), นํ้าหนักบุงก๋ี (113 กก.), เคานเตอรเวทแบบเสริมน้ําหนัก 

(200 กก.)

แรงขุดที่ปลายบุงกี๋และอารม

ความยาวอารม 1.38 ม. 1.69 ม.

แรงขุดท่ีปลายบุงก๋ีตาม
มาตรฐาน ISO

36.8 kN (3,750 kgf) 36.9 kN (3,760 kgf)

แรงขุดท่ีปลายบุงก๋ีตาม
มาตรฐาน SAE : PCSA

32.1 kN (3,270 kgf)

แรงขุดท่ีปลายอารมตาม
มาตรฐาน ISO

24.0 kN (2,450 kgf) 21.0 kN (2,140 kgf)

แรงขุดท่ีปลายอารมตาม
มาตรฐาน SAE : PCSA

22.8 kN (2,330 kgf) 20.1 kN (2,050 kgf)
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ขอมูลจําเพาะ

หนวย : มม.

ความยาวอารม 1.38 ม. 1.69 ม.

A  ระยะขุดไกลสุด 5,960 6,260

A’  ระยะขุดไกลสุด (บนระดับพื้น) 5,820 6,130

B  ระยะขุดลึกสุด 3,530 3,830

C  ระยะขุดสูงสุด 5,750 6,000

D  ระยะเทสูงสุด 4,070 4,310

D’  ระยะเทต่ําสุด 1,720 1,430

E  รัศมีการหมุนแคบสุด 2,210 2,300

F  ระยะขุดลึกสุดในแนวต้ังฉาก 2,810 3,140

G  ความสูงดานหนาท่ีรัศมีการหมุนแคบสุด 4,380 4,380

H  ระยะผลักตํ่าสุดบนพื้นราบ 2,050 1,880

I  รัศมีการทํางานที่รัศมีการหมุนแคบสุด (มุมสวิงสูงสุดของบูม) 1,730 1,810

J  ตําแหนงฐานใบมีดสูงสุดเหนือระดับพื้น   460   460

K  ตําแหนงฐานใบมีดต่ําสุดเหนือระดับพื้น   365   365

L/L’ ระยะออฟเซ็ต (มุมสวิงสูงสุดของบูม) 690 / 850 690 / 850

 มุมสวิงสูงสุดของบูม (องศา) 80 / 60 80 / 60

ไมรวมหมุดยึดแผนแทร็ค

78 6 5 4 3 2 1 0

6

5

4

3

2

1

5

4

3
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1

0
เสนระดับพื้น

เมตร

เมตร

A

A'

B

C

D

D'

F

E, I

G

H

J

K

L L'
100 มม.

ระยะการทํางาน
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หนวย : มม.

ZX55U-5A

 A  ความยาวแทร็คบนพื้น 2,000 (1,990)

 B  ความยาวชวงลาง 2,500 (2,490)

* C  ความสูงจากพื้นถึงเคานเตอรเวท 610 (590)

  D  ระยะการสวิงทายเคร่ืองจักร 1,000 [1,100]

 D’  ความยาวทายเคร่ืองจักร 1,000 [1,100]

 E  ความกวางโดยรวมของโครงสรางสวนบน 1,850

 F  ความสูงจากพื้นถึงหลังคาหองคนขับ 2,530

* G  ระยะหางจากพื้นตํ่าสุด 340 (320)

 H  ระยะหางระหวางก่ึงกลางแทร็ค 1,600

 I  ความกวางของแผนแทร็ค 400

 J  ความกวางชวงลาง 2,000

 K  ความกวางโดยรวม (ความกวางของใบมีด) 2,000

 L ความยาวโดยรวม

  พรอมอารม 1.38 เมตร 5,470

  พรอมอารม 1.69 เมตร 5,520

* M ความสูงโดยรวมของบูม

  พรอมอารม 1.38 เมตร 1,710

  พรอมอารม 1.69 เมตร 1,880

 N ความสูงของแทร็ค 550 (530)

 O ความสูงของฝาครอบเคร่ืองยนต 1,590 (1,570)

 P ระยะในแนวนอนจากใบมีด 1,820

 Q ความสูงของใบมีด 375

* ไมรวมหมุดยึดแผนแทร็ค        ขอมูลใน ( ) คือ ขนาดของแผนแทร็คแบบมีสัน        ขอมูลใน [ ] คือ ขนาดของเคานเตอรเวทแบบเสริมน้ําหนัก

C

D/D'

Q

M

G

H

E

I

N

J/K

L

O

F

P

A

B

ขนาด
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นํ้าหนักที่ยกได (ไมมีบุงกี๋)

รุน ZX55U-5A หลังคา 4 เสา, ใบมีดเหนือระดับพ้ืน  วดัโดยการยกดานหนา    วดัโดยการยกดานข างหรือ 360 องศา   หนวย : 1,000 กก.

ลักษณะเครื่องจักร

ความสูง
ของจุดรับ
นํ้าหนัก
ม.

ระยะการรับน้ําหนัก
ที่ระยะขุดสูงสุด

1.0 ม. 2.0 ม. 3.0 ม. 4.0 ม. 5.0 ม.

เมตร

บูม 2.85 ม.
อารม 1.69 ม.
เคานเตอรเวท
แบบเสริมน้ําหนัก 
200 กก.
แผนแทร็คแบบยาง 
400 มม.

4 *0.99 0.94 *0.78 *0.78 4.40
3 *1.03 0.92 0.76 0.64 *0.72 0.64 5.03
2 *1.61 1.37 1.06 0.89 0.75 0.63 0.68 0.57 5.34
1 1.56 1.27 1.02 0.85 0.73 0.62 0.65 0.55 5.41

0 (ระดับพื้น) 1.51 1.23 0.99 0.82 0.72 0.60 0.67 0.56 5.26
-1 *1.81 *1.81 *2.28 *2.28 1.50 1.22 0.98 0.81 0.75 0.63 4.84
-2 *2.82 *2.82 3.17 2.41 1.53 1.24 1.00 0.83 0.98 0.81 4.07

รุน ZX55U-5A หลังคา 4 เสา, ใบมีดเหนือระดับพ้ืน  วดัโดยการยกดานหนา    วดัโดยการยกดานข างหรือ 360 องศา   หนวย : 1,000 กก.

ลักษณะเครื่องจักร

ความสูง
ของจุดรับ
นํ้าหนัก
ม.

ระยะการรับน้ําหนัก
ที่ระยะขุดสูงสุด

1.0 ม. 2.0 ม. 3.0 ม. 4.0 ม. 5.0 ม.

เมตร

บูม 2.85 ม.
อารม 1.69 ม.
เคานเตอรเวท
แบบเสริมน้ําหนัก 
200 กก.
แผนแทร็คแบบยาง 
400 มม.

4 *0.99 0.94 *0.78 *0.78 4.40
3 *1.03 0.92 *0.80 0.64 *0.72 0.64 5.03
2 *1.61 1.37 *1.24 0.89 *1.09 0.63 *0.72 0.57 5.34
1 *2.26 1.27 *1.49 0.85 *1.18 0.62 *0.76 0.55 5.41

0 (ระดับพื้น) *2.52 1.23 *1.64 0.82 *1.23 0.60 *0.87 0.56 5.26
-1 *1.81 *1.81 *2.28 *2.28 *2.42 1.22 *1.62 0.81 *1.08 0.63 4.84
-2 *2.82 *2.82 *3.25 2.41 *1.96 1.24 *1.23 0.83 *1.18 0.81 4.07

รุน ZX55U-5A หลังคา 4 เสา, ใบมีดเหนือระดับพ้ืน  วดัโดยการยกดานหนา    วดัโดยการยกดานข างหรือ 360 องศา   หนวย : 1,000 กก.

ลักษณะเครื่องจักร

ความสูง
ของจุดรับ
นํ้าหนัก
ม.

ระยะการรับน้ําหนัก
ที่ระยะขุดสูงสุด

1.0 ม. 2.0 ม. 3.0 ม. 4.0 ม. 5.0 ม.

เมตร

บูม 2.85 ม.
อารม 1.38 ม.
แผนแทร็คแบบยาง 
400 มม.

3 *1.26 *1.26 1.00 0.84 0.77 0.65 4.69
2 1.51 1.24 0.97 0.81 0.69 0.58 0.68 0.57 5.03
1 1.42 1.15 0.93 0.77 0.67 0.56 0.65 0.55 5.11

0 (ระดับพื้น) 1.39 1.12 0.91 0.75 0.68 0.57 4.94
-1 *2.68 2.20 1.39 1.13 0.91 0.75 0.78 0.65 4.49
-2 *2.69 2.25 1.42 1.16 1.08 0.89 3.61

รุน ZX55U-5A หลังคา 4 เสา, ใบมีดเหนือระดับพ้ืน  วดัโดยการยกดานหนา    วดัโดยการยกดานข างหรือ 360 องศา   หนวย : 1,000 กก.

ลักษณะเครื่องจักร

ความสูง
ของจุดรับ
นํ้าหนัก
ม.

ระยะการรับน้ําหนัก
ที่ระยะขุดสูงสุด

1.0 ม. 2.0 ม. 3.0 ม. 4.0 ม. 5.0 ม.

เมตร

บูม 2.85 ม.
อารม 1.38 ม.
แผนแทร็คแบบยาง 
400 มม.

3 *1.26 *1.26 *1.17 0.84 *0.91 0.65 4.69
2 *1.86 1.24 *1.36 0.81 *1.06 0.58 *0.91 0.57 5.03
1 *2.43 1.15 *1.58 0.77 *1.24 0.56 *0.97 0.55 5.11

0 (ระดับพื้น) *2.56 1.12 *1.69 0.75 *1.13 0.57 4.94
-1 *2.68 2.20 *2.34 1.13 *1.58 0.75 *1.28 0.65 4.49
-2 *2.69 2.25 *1.73 1.16 *1.25 0.89 3.61
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หองขับรุน ZX55U-5A, ใบมีดเหนือระดับพ้ืน  วดัโดยการยกดานหนา    วดัโดยการยกดานข างหรือ 360 องศา   หนวย : 1,000 กก.

ลักษณะเครื่องจักร

ความสูง
ของจุดรับ
นํ้าหนัก
ม.

ระยะการรับน้ําหนัก
ที่ระยะขุดสูงสุด

1.0 ม. 2.0 ม. 3.0 ม. 4.0 ม. 5.0 ม.

เมตร

บูม 2.85 ม.
อารม 1.69 ม.
เคานเตอรเวท
แบบเสริมน้ําหนัก 
200 กก.
แผนแทร็คแบบยาง 
400 มม.

4 *0.99 0.96 *0.78 *0.78 4.40
3 *1.03 0.95 0.79 0.66 *0.72 0.66 5.03
2 *1.61 1.42 1.10 0.92 0.78 0.65 0.70 0.59 5.34
1 1.61 1.32 1.05 0.88 0.76 0.64 0.68 0.57 5.41

0 (ระดับพื้น) 1.56 1.27 1.02 0.85 0.75 0.62 0.70 0.58 5.26
-1 *1.81 *1.81 *2.28 *2.28 1.56 1.26 1.01 0.84 0.78 0.65 4.84
-2 *2.82 *2.82 *3.25 2.49 1.58 1.28 1.03 0.86 1.01 0.84 4.07

หองขับรุน ZX55U-5A, ใบมีดเหนือระดับพ้ืน  วดัโดยการยกดานหนา    วดัโดยการยกดานข างหรือ 360 องศา   หนวย : 1,000 กก.

ลักษณะเครื่องจักร

ความสูง
ของจุดรับ
นํ้าหนัก
ม.

ระยะการรับน้ําหนัก
ที่ระยะขุดสูงสุด

1.0 ม. 2.0 ม. 3.0 ม. 4.0 ม. 5.0 ม.

เมตร

บูม 2.85 ม.
อารม 1.69 ม.
เคานเตอรเวท
แบบเสริมน้ําหนัก 
200 กก.
แผนแทร็คแบบยาง 
400 มม.

4 *0.99 0.96 *0.78 *0.78 4.40
3 *1.03 0.95 *0.80 0.66 *0.72 0.66 5.03
2 *1.61 1.42 *1.24 0.92 *1.09 0.65 *0.72 0.59 5.34
1 *2.26 1.32 *1.49 0.88 *1.18 0.64 *0.76 0.57 5.41

0 (ระดับพื้น) *2.52 1.27 *1.64 0.85 *1.23 0.62 *0.87 0.58 5.26
-1 *1.81 *1.81 *2.28 *2.28 *2.42 1.26 *1.62 0.84 *1.08 0.65 4.84
-2 *2.82 *2.82 *3.25 2.49 *1.96 1.28 *1.23 0.86 *1.18 0.84 4.07

หองขับรุน ZX55U-5A, ใบมีดเหนือระดับพ้ืน  วดัโดยการยกดานหนา    วดัโดยการยกดานข างหรือ 360 องศา   หนวย : 1,000 กก.

ลักษณะเครื่องจักร

ความสูง
ของจุดรับ
นํ้าหนัก
ม.

ระยะการรับน้ําหนัก
ที่ระยะขุดสูงสุด

1.0 ม. 2.0 ม. 3.0 ม. 4.0 ม. 5.0 ม.

เมตร

บูม 2.85 ม.
อารม 1.38 ม.
แผนแทร็คแบบยาง 
400 มม.

3 *1.26 *1.26 1.04 0.87 0.80 0.67 4.69
2 1.56 1.28 1.00 0.84 0.71 0.60 0.70 0.59 5.03
1 1.47 1.20 0.97 0.80 0.70 0.59 0.68 0.57 5.11

0 (ระดับพื้น) 1.44 1.17 0.94 0.78 0.70 0.59 4.94
-1 *2.68 2.28 1.44 1.17 0.94 0.78 0.81 0.67 4.49
-2 *2.69 2.33 1.47 1.20 1.12 0.92 3.61

หองขับรุน ZX55U-5A, ใบมีดเหนือระดับพ้ืน  วดัโดยการยกดานหนา    วดัโดยการยกดานข างหรือ 360 องศา   หนวย : 1,000 กก.

ลักษณะเครื่องจักร

ความสูง
ของจุดรับ
นํ้าหนัก
ม.

ระยะการรับน้ําหนัก
ที่ระยะขุดสูงสุด

1.0 ม. 2.0 ม. 3.0 ม. 4.0 ม. 5.0 ม.

เมตร

บูม 2.85 ม.
อารม 1.38 ม.
แผนแทร็คแบบยาง 
400 มม.

3 *1.26 *1.26 *1.17 0.87 *0.91 0.67 4.69
2 *1.86 1.28 *1.36 0.84 *1.06 0.60 *0.91 0.59 5.03
1 *2.43 1.20 *1.58 0.80 *1.24 0.59 *0.97 0.57 5.11

0 (ระดับพื้น) *2.56 1.17 *1.69 0.78 *1.13 0.59 4.94
-1 *2.68 2.28 *2.34 1.17 *1.58 0.78 *1.28 0.67 4.49
-2 *2.69 2.33 *1.73 1.20 *1.25 0.92 3.61

A: ระยะการรับน้ําหนัก
B: ความสูงของจุดรับน้ําหนัก
C: นํ้าหนักท่ียกได

หมายเหตุ : 1. คาระดับจะเปนไปตามมาตรฐาน ISO 10567
 2.  นํ้าหนักท่ียกไดจะไมเกิน 75% ของนํ้าหนักท่ีทําใหเกิดการเอียงเมื่อเครื่องจักรอยูบน

พื้นราบท่ีม่ันคง หรือ 87% ของความสามารถไฮดรอลิกสูงสุด
 3. จุดรับน้ําหนักคือบริเวณเสนศูนยกลางของสลักบุงก๋ีที่ปลายอารม
 4. *แสดงโหลดท่ีจํากัดดวยความสามารถไฮดรอลิก
 5. 0 ม. = ระดับพื้น

สําหรับน้ําหนักท่ียกได ใหลบน้ําหนักบุงก๋ีและขอตอยึดบุงก๋ีออกจากนํ้าหนักท่ียกไดโดยไมมีบุงก๋ี

A

B

C
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อุปกรณยึดติดดานหนา
ระบบทอชวยเสริม

ระบบทอเสริม

บุชสลักแบบ HN

อารม 1.38 ม.

อารม 1.69 ม.

อ่ืนๆ
ระบบปองกันการโจรกรรม*

เครื่องยนต
โหมดเดินเบาอัตโนมัติ

เสื้อกรองน้ํามันเครื่อง

ตะแกรงกันฝุนเขาหมอนํ้า

ปมเติมน้ํามันไฟฟา

กรองหลักของนํ้ามันเชื้อเพลิง

หมอพักนํ้า

กรองดักนํ้าสําหรับน้ํามันเครื่อง

ระบบไฮดรอลิก
วาลวกันบูมเล้ียวไถล

กรองแบบไหลเต็มท่ี

วาลวปองกันนิรภัยเมื่อทอแตก

คันโยกควบคุมไพล็อตระบบไฮดรอลิก

คันโยกปดระบบควบคุมไพล็อตระบบ
สตารทเครื่องยนตที่เกียรวาง

กรองไพล็อต

กรองขาดูด

สวิงเบรก

เบรกมือ

ระบบเคล่ือนที่ความเร็ว 2 ระดับ

วาลวสําหรับระบบทอเสริม

หลังคา 4 เสา
แผนกันล่ืน

ที่วางแขน

คันโยกเสริม (AFL) 

ที่วางแกว 

แตรไฟฟา

แผนรองพื้น

เกาอี้ปรับเอนได

เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ

หลังคา ROPS/OPG

แหลงจายไฟสํารอง

ที่นั่งรองรับน้ําหนัก

หองควบคุม
เครื่องปรับอากาศ

วิทยุ AM/FM

แผนกันล่ืน

ที่วางแขน

คันโยกเสริม (AFL)

ไลฝากระจก

ที่วางแกว

แตรไฟฟา

แผนรองพื้น

ฮีตเตอร

ที่นั่งปรับเอนได

เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ

หองควบคุม ROPS/OPG

แหลงจายไฟสํารอง

ที่นั่งรองรับน้ําหนัก

นํ้ายาฉีดกระจก

ที่ปดน้ําฝน

โครงสรางสวนบน
วาลวระบายเสริมภาวะโอเวอรโหลด

ปมเติมน้ํามันไฟฟา

ตัวซับแรงดันไพล็อต

กระจกมองหลัง

ปลองทอไอเสีย

กลองเคร่ืองมือ

เคานเตอรเวทแบบเสริมน้ําหนัก 200 กก.

ชวงลาง
แผนแทร็คแบบมีสัน 400 มม.

แผนแทร็คแบบครอวเลอร 400 มม.

แผนแทร็คแบบยาง 400 มม.

: อุปกรณมาตรฐาน : อุปกรณเสริม

อุปกรณ

* บริษัทฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ประเทศญ่ีปุน) ไมรับผิดชอบตอการโจรกรรม ระบบดังกลาวเพียงลดความเส่ียงในการโจรกรรมเทานั้น

อุปกรณมาตรฐานและอุปกรณเสริมอาจแตกตางกันไปตามประเทศ โปรดติดตอตัวแทนจําหนายฮิตาชิของคุณสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
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Hitachi Construction Machinery
(Thailand) Co.,Ltd
www.hitachicm.co.th

ขอมูลจําเพาะดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ภาพประกอบและภาพถายแสดงรุนมาตรฐาน และอาจรวมหรือไมรวมอุปกรณเสริม และอุปกรณมาตรฐาน
ทั้งหมดโดยอาจมีสีและคุณสมบัติที่แตกตางออกไป
กอนการใช โปรดอานและทําความเขาใจคูมือผูใชงานเพื่อการใชงานที่เหมาะสม

บริษัทฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ประเทศญี่ปุน) สรางขึ้น
บนพื้นฐานของขีดความสามารถทางเทคโนโลยีชั้นเยี่ยม และมุง
มั่นในการนําเสนอโซลูชันและบริการชั้นนําเพื่อที่จะเปนคูคาที่
นาเชื่อถือใหกับธุรกิจของลูกคาทั่วโลก

ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมดวย ZAXIS รุนใหม
ฮิตาชิไดลดการปลอยคารบอนเพื่อเปนการปองกันสภาวะโลกรอนตาม LCA* ZAXIS 
รุนใหมนําเอาเทคโนโลยีสุดลํ้ามากมายมาปรับใช อาทิเชน โหมด ECO รูปแบบใหม 
และระบบควบคุมความเร็วแบบตอเนื่อง (Isochronous Control) ฮิตาชิไดนําชิ้นสวน
ตางๆ เชน ชิ้นสวนอลูมิเนียมในหมอนํ้าและแผงระบายความรอนนํ้ามันเครื่อง 
มารีไซเคิลอยางตอเนื่อง ชิ้นสวนเรซินถูกกําหนดใชเพื่อการรีไซเคิล
*การประเมินวฏัจกัรชีวติ – ISO 14040

Hitachi Group ไดประกาศวิสัยทัศนดานสิ่งแวดลอมป 2025 เพื่อลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตอป องคกรมีความตั้งใจตอการผลิตในระดับโลกและลดผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑทั้งหมด และมุงมั่นสรางสังคมที่ยั่งยืน
โดยใหความสําคัญกับสามเปาหมาย ไดแก การปองกันสภาวะโลกรอน การอนุรักษ
ทรัพยากร และดูแลรักษาระบบนิเวศน

วิสัยทัศนดานสิ่งแวดลอมของฮิตาชิในป 2025


