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အဆင့် ြမင့ ် အေသးစားေြမတူးစက်အအဆဆငင့ ် ြြမမငင့ ် အအေေသသးးစစာားးေေြြမမတတူးစက်ြမ ူးစက
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှင့် ေလာင်စာဆ ီ
အကျိးများမကို တိုးတက်ေစေသာ ေနာက်ဆံုးေပ 
ဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ် (1PLS) ကို Kubota KX033-4 
တွင် အသစ်စက်စက် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ၎င်းက 
သံုးစွဲသူများကို ပို၍အဆင်ေြပထိေရာက်စွာ 
အလုပ်လုပ်ကိုင်ိုင်ရန် ကူညီေပးပါသည်။

KX033-4 ကို Kubota တိုက်ိုက်ထိုးသွင်းမ အင်ဂျင်
ှင့ ်အတူ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ေြမတူးြခင်းှင့  ်
ပင့ ်မြခင်းစွမ်းေဆာင်ရည်ကို အြမင့ ်ဆံုး ြဖစ်ေစရန  ်
အင်ဂျင်ှင့ ် စက်တို ကို တစ်ချနိ ်တည်း 
ဖန်တီးလုပ်ေဆာင်ထားပါသည်။ ထိုအြပင် ဆူညံ 
တုန်ခါမှင့ ် ေလာင်စာအသံုးြပမကို ေလာ့ချရန်
လည်း လုပ်ေဆာင်ေပးပါသည်။

Kubota မူလ 
တိုက်ိုက်ထိုးသွင်းမ 
အင်ဂျင်

ဖနတးလုပေဆာာငထားပါသည။ ထုအြပင  ဆူဆူည 
တုန်ခါမှင့ ် ေလာာင်စာအသံုးြပမကို ေလာ့ချရရန်
လည်း လပ်ေေဆာင်င်ေငေပးပပးပါသညါသ ််။လညး လုပုပေေဆာဆာငငငငေေပးပပးပါသညသညါသည။။

အဆင့ ် ြမင့ ်မားမရသကိုခံစားလိုက်ပါ
KX033-4



အရည်အေသွးြမင့်မားေသာ စွမ်းေဆာင်ရည်

    ေအာ်တို အလွတ်လည်မစနစ်
ကူဘုိတာ၏ Auto Idle စနစ်သည် ေလာင်စာဆီကုိေခတာေပးသည်။ အင်ဂျင်အြမန်န်းကုိ လုိအပ်ြခင်းမရိှ
သည့်အခါ အင်ဂျင် RPM ကုိေလျာ့ချ ေပးသည်။ ထိန်းချပ်လီဗာများကုိအသုံးမြပပဲ ေလးစကန်ကာေသာအခါ 
အင်ဂျင် RPM သည် အေှးန်းသုိ အလုိအေလျာက်ေလာ့ချေပးသည်။
ထိန်းချပ်လီဗာများကုိြပန်လည်အသုံးြပလင် အင်ဂျင် RPM အြမင့်န်းကုိြပန်လည်ရရိှမည်ြဖစ်သည်။
ဤလုပ်ေဆာင်ချက်သည် ဆူညံသံှင့်အိတ်ေဇာေငွထုတ်လတ်မကုိ ေလာ့ချေပးပီး ဆီစားန်းကုိလည်း 
သက်သာေစပါသည်။

ကဘူိုတာ၏ Auto Idle စနစ်သည် ေလာင်စာဆကီိုေခတာေပးသည်။ အင်ဂျင်အြမန်န်းကို လိုအပ်ြခင်းမရှိ
သည့အ်ခါ အင်ဂျင် RPM ကိုေလျာခ့ျ ေပးသည်။ ထန်ိးချပ်လဗီာများကိအုသုံးမြပပဲ ေလးစကန်ကာေသာအခါ 
အင်ဂျင် RPM သည် အေးှန်းသို အလိုအေလျာက်ေလာခ့ျေပးသည်။
ထန်ိးချပ်လဗီာများကိုြပန်လည်အသုံးြပလင် အင်ဂျင် RPM အြမင့်န်းကိုြပန်လည်ရရှိမည်ြဖစ်သည်။
ဤလပ်ုေဆာင်ချက်သည် ဆညံူသံငှ့အ်တ်ိေဇာေငွထတ်ုလတ်မကို ေလာခ့ျေပးပးီ ဆစီားန်းကိုလည်း 
သက်သာေစပါသည်။

ကူဘုိတာ၏ Auto Idle စနစ်သည် ေလာင်စာဆီကုိေခတာေပးသည်။ အင်ဂျင်အြမန်န်းကုိ လုိအပ်ြခင်းမရိှ
သည့်အခါ အင်ဂျင် RPM ကုိေလျာ့ချ ေပးသည်။ ထိန်းချပ်လီဗာများကုိအသုံးမြပပဲ ေလးစကန်ကာေသာအခါ 
အင်ဂျင် RPM သည် အေှးန်းသုိ အလုိအေလျာက်ေလာ့ချေပးသည်။
ထိန်းချပ်လီဗာများကုိြပန်လည်အသုံးြပလင် အင်ဂျင် RPM အြမင့်န်းကုိြပန်လည်ရရိှမည်ြဖစ်သည်။
ဤလုပ်ေဆာင်ချက်သည် ဆူညံသံှင့်အိတ်ေဇာေငွထုတ်လတ်မကုိ ေလာ့ချေပးပီး ဆီစားန်းကုိလည်း 
သက်သာေစပါသည်။

လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်သည့်နာရီများလည်ပတ်ေဆာင်ရွက်မ 
ေခတရပ်ထားသည်

လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်မ 
ေခတရပ်ထားသည်

လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်မ 
ေခတရပ်ထားသည်

(ထိန်းချပ်လီဗာကို 
အသံုးြပေဆာင်ရွက်ေနသည)်

(ထိန်းချပ်လီဗာကို 
မထိဘဲထားထားသည်)

လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်မ 
ြပန်စတင်ထားသည်
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အင်ဂျင်

・တကိျေသာေဆာင်ရွက်ချက်ကုိ ေချာေမွေစသည်
・အင်ဂျင် ဝန် ေလျာက့ျသွားသည်

・ေလာင်စာဆီအကျိးများမ တိုးတက်လာသည်
・အားေကာင်းေသာ စွမ်းအား

ဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ်အသစ်ကိ ုတပ်ဆင်ကာ ကာလရှည ်နည်းပညာများကိ ုေပါင်းစပ်ထား
ေသာေကာင့ ်ေြမတူးြခင်း၊ ပင့်မြခင်း၊ သွားလာြခင်းှင့် စသည်တိုကဲ့သိုေသာ 
လုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ုထိေရာက်မအရှိဆံုး စွမ်းေဆာင်ေပးပါတယ်။

ဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ်အသစ်ကိ ုတပ်ဆင်ကာ ကာလရှည ်နည်းပညာများကိ ုေပါင်းစပ်ထား
ေသာေကာင့ ်ေြမတူးြခင်း၊ ပင့်မြခင်း၊ သွားလာြခင်းှင့် စသည်တိုကဲ့သိုေသာ 
လုပ်ေဆာင်ချက်များကိ ုထိေရာက်မအရှိဆံုး စွမ်းေဆာင်ေပးပါတယ်။

    သာလွန်ထူးကဲေသာ တည်ငိမ်မှင့် ပင့်မြခင်း စွမ်းရည်
KX033-4 ၏ စွမ်းအားြပည့်ပီး တုန်ြပန်လုပ်
ေဆာင်ေသာ အေရှပုိင်း အလုပ်လုပ်သည့်
အပုိင်းသည် သင့်ရဲ ေြမတူးြခင်း၊ ပင့်မြခင်းှင့် 
ဝန်တင်ြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ ယုံကည်မအြပည့်နဲ 
လုပ်ေဆာင်ုိင်မကုိ ေပးစွမ်းုိင်ပါသည်။

    ပန်ပ်တစ်လံုး ဝန် အာံုခံြခင်းစနစ်
ဤစနစ်သည် ဝန်ေြပာင်းလဲမများှင့်အညီ ဟုိက်ဒေရာလစ်ဖိအားကုိ ချန်ိညကိာ ထိန်းချပ်လီဗာ၏ လပ်ရှားမကုိ 
အတိအကျ တုံြပန်လုပ်ေဆာင်ပါသည်။
အင်ဂျင် ဝန် ေသးငယ်ေသာေကာင့်၊ အမျိးမျိးေသာ တုိင်းတာြခင်းှင့် ေရာစပ်ြခင်း ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ 
ဟုိက်ဒေရာလစ်စီးဆင်းမ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်အား ဆုံးံးြခင်းမရိှဘဲ လုပ်ေဆာင်ုိင်ပါသည်။
KX033-4 ေလာင်စာေခွတာမသည် ယခင်ေမာ်ဒယ်ှင့်ယှ်လင် 13% တုိးလာပါသည်။

    ေရးချယ်ခွင့်အတွက ်ဘရိတ်ကာ
ဘရိတ်ကာကုိ ချတ်ိတဲွထားြခင်းြဖင့် အလုပ်ထိေရာက်မကုိ 
တုိးပွားေစပါလိမ့်မည်



စက်ေမာင်းသ ူအဆင်ေြပမစက်ေမာင်းသ ူအဆင်ေြပမစက်ေမာင်းသ ူအဆင်ေြပမ

    ဖွင့်ရလွယ်ကူေသာ အေရှဘက ်ဆလိုက်ဒ်ြပတင်းေပါက်
KX033-4 ၏ အေရှဘက် မှန်ြပတင်းေပါက်ကုိ အဆင်ေြပေြပ ဖွင့်ုိင်ပါသည်။

    အလွန်ေကာင်းေသာ အတွင်းပိုင်း

စက်ေမာင်းသူအတွက် သက်ေသာင့်သက်သာြဖစ်ေစသည့် 
ဒီဇုိင်းထုတ်လုပ်ထားပီး ထုိင်ခုံအမီှကုိ လုိအပ်သလုိ 
ချန်ိညအိသုံးြပုိင်သည်။

အလွန်ေကာင်း၍ သက်ေသာင့်သက်သာရိှေသာထုိင်ခုံ

စက်ေမာင်းသူသည် ဒုိဇာလီဗာ၏ ထိပ်ဆုံးတွင် တပ်ဆင်ထား
ေသာခလုတ်ကုိ ိှပ်လုိက်ြခင်းြဖင့် ေမာင်းှင်ြခင်းအြမန်န်း
ကို 1ခုေြမာက် မ ှ2ခုေြမာက်သုိ ေြပာင်းလဲုိင်ပါသည်။

အြမန်န်း 2 မျိး သွားလာမ ခလုတ်

စက်ေမာင်းသူှင့် ရင်းီှးကမ်းဝင်ေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒုိင်ခွက်

ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒုိင်ခွက်

CAB တွင် ေလစီးဆင်းမကုိ တုိးြမင့်ေစပီး 
စက်ေမာင်းသူကုိ အဆင်ေြပေစသည်။

ေလေအးေပးြခင်း

ပုံစံထုတ်ထားေသာ လက်တင်သည် လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်
မကို တုိးြမင့်ေစကာ စက်ေမာင်းသူ၏ ပင်ပန်းွမ်းနယ်မကုိ 
ေလာ့ချေပးပါသည်။

လက်တင်

    လက်တင်

    ဘီးပတ်ိုလာ (အနိမ့်ပိုင်းိုလာ)
ခေရာ်လာများကုိ ေချာေမွစွာြဖင့် တည်တည်ငိမ်ငိမ် လှည့်ပတ်ုိင်ရန် ုိလာများကုိ ယာ်
၏ကုိယ်ထည် ထိပ်ပုိင်းှင့် ေအာက်ေြခတုိတွင် အသုံးြပထားပါသည်။

    ကျယ်ဝန်းေသာဝင်ေပါက်
ပုိမုိကျယ်ဝန်ေသာ တံခါးှင့် ပုိမုိကီးမားေသာ 
ေြခချရန်ေနရာလွတ်တုိပါရိှသည့် ကီးမားေသာ 
CAB ေကာင့် စက်ထံ ဝင်ေရာက်မ၊ ထွက်ခွာမ
တိုကို ပုိမုိလွယ်ကူေစပါသည်။
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E

D

E
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အသစ်

ပိုမိုကီးမားေသာ ဝင်ေပါက်၊ ပိုမိုေသာ ေြခချိုင်သည့်ေနရာအကျယ်၊ အဆင်ေြပေစရန ်
ပံုစံထုတ်ထားသည့် ကျယ်ဝန်းေသာ အတွင်းပိုင်း၊ ိုးရှင်းေသာ အလှည့်ကျ ေဆာင်ရွက်ချက်များြဖင့်၊
KX033-4 ၏ ဇိမ်ကျေသာ စက်ေမာင်းခန်းသည ်စက်ေမာင်းသူအတွက ်အဆင်ေြပေချာေမွစွာ 
သက်ေသာင့်သက်သာေမာင်းှင်ိုင်မအကျိးြဖစ်ထွန်းေစပါသည်။

ပိုမိုကီးမားေသာ ဝင်ေပါက်၊ ပိုမိုေသာ ေြခချိုင်သည့်ေနရာအကျယ်၊ အဆင်ေြပေစရန ်
ပံုစံထုတ်ထားသည့် ကျယ်ဝန်းေသာ အတွင်းပိုင်း၊ ိုးရှင်းေသာ အလှည့်ကျ ေဆာင်ရွက်ချက်များြဖင့်၊
KX033-4 ၏ ဇိမ်ကျေသာ စက်ေမာင်းခန်းသည ်စက်ေမာင်းသူအတွက ်အဆင်ေြပေချာေမွစွာ 
သက်ေသာင့်သက်သာေမာင်းှင်ိုင်မအကျိးြဖစ်ထွန်းေစပါသည်။



လွယ်ကူေသာ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမလယွ်ကေူသာ ြပြပင်ထနိ်းသမိ်းမလွယ်ကူေသာ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမ

    အြပည့်ဖွင့်ထားေသာ ေဘာနက်ဖံုး
အေနာက်ဘက်ှင့် အေရှဘက် ေဘာနက်ဖုံးများကုိ အြပည့်ဖွင့်ထားြခင်းသည် အင်ဂျင်၊ ထိန်းချပ်ဗား
များ၊ ငှ့ ်အြခားေသာ အစိတ်အပုိင်းများထံ အလွယ်တကူ ဝင်ကည့်ုိင်ေစပါသည်။ ၎င်းက သင်၏ 
KX033-4 ကို အေကာင်းဆုံး လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း အေနအထားတွင် ထားရိှထားရန်အတွက် ကူ
ညီေပးရန် ုိးရှင်းေသာ ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမှင့် ြပြပင်မ လုပ်ငန်းများထံ ဦးတည်ေပးပါသည်။

    စတီးပန်နယ်များ
တာရှည်ခံေသာ စတီးေဘးဘက်ပန်နယ်များကုိ အြမန် စစ်ေဆးမှင့် အလှည့်ကျ ြပြပင်ထိန်းသိမ်း
မအတွက် အလွယ်တကူ ဖွင့်ုိင်ပါသည်။ တန်ြပန်အေလး၏ အစွန်းပုိင်း အတွင်းဘက်တွင် 
ေနရာချထားြခင်းသည် ပန်နယ်များကုိ အမှတ်တမ့ဲ ပျက်စီးေစမမှ ကာကွယ်ေပးမကုိ 
ထပ်ေပါင်းေပးပါသည်။

    ပန်ပ်ှင့် အင်ဂျင်ေအာက်ရှ ိ
    ကာဗာများ
ေြမြပင်ေကာင့် ပျက်စီးမကုိ တားဆီးရန် ကာဗာများကုိ ပနပ််ှင့် အင်ဂျင်ေအာက်တွင် 
တပ်ဆင်ထားပါသည်။

    ကာကွယ်ထားေသာ ဆလင်ဒါပိုက်များ
ေဂ ဆလင်ဒါပုိက်များသည် လက်တံအတွင်းတွင် တည်ရိှပီး၊ စက်လက်တံကီး ဆလင်ဒါပုိက်များကုိ 
စက်လက်တံကီး ေအာက်ေြခတွင် သွယ်ထားပါသည်။

    စု၍ထိန်းထားေသာ ဆံုလည်ဘယ်ရင ်
    ေချာဆီထည့်ြခင်း
ဆုံလည်ဘယ်ရင်၊ ဂီယာအေချာင်း၊ ငှ့ ်လယဲမ်းမ ဆလင်ဒါပင်များအတွက် အမဲဆီထည့်သည့်အမှတ်များ
ကို အံ၏ု အေရှဘက်တွင် အဆင်ေြပေြပြဖင့် စုဖဲွေပးထားပါသည်။

    တတိယလိုင်း ဟိုက်ဒေရာလစ ်အြပန်
ဘရိတ်ကာ က့ဲသုိေသာ တစ်လမ်းသွား ဟုိက်ဒေရာလစ် ချတ်ိတဲွကိရိယာများြဖင့် အလုပ်လုပ်ကုိင်
သည့်အခါ၊ စံထားေသာ တတိယလုိင်း ဟုိက်ဒေရာလစ် အြပန် စနစ်သည် ဆကီို တုိင်ကီထံသုိ 
တုိက်ုိက်ြပန်သွားုိင်ေစပါသည်။

ေလစစ်A

ေရခဲွထုတ်ကိရိယာB

ေလာင်စာဆီစစ်C

စတက်တာေမာ်တာD

ေအာ်လ်တာေနတာE

Kubota 
စစ်မန်ှေသာအစတ်ိအပိုင်းများ
အြမင့ဆုံ်း စမ်ွးေဆာင်ရည်၊ 
တာရည်ှခံမငှ့ ်
ေဘးကင်းမအတက်ွ

A

B

C

D

E

Kubota ၏ အသံုးြပသ ူရင်းှီးကမ်းဝင်မထ ံအာံုစိုက်မကို KX033-4 
၏ အင်ဂျင်အသွင်အြပင်၌ပင ်ရှာေတွိုင်ပါသည်။
အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများကို အလွယ်တက ူဝင်ကည့်ိုင်ရန်အတွက ်
တစ်ဖက်ြခမ်းတွင ်ေပါင်းစည်းထားေသာေကာင့ ်စစ်ေဆးမများှင့် 
ြပြပင်မများကိ ုလျင်ြမန်လွယ်ကူစွာ ြပလုပ်ိုင်ပါသည်။

Kubota ၏ အသံုးြပသ ူရင်းှီးကမ်းဝင်မထ ံအာံုစိုက်မကို KX033-4 
၏ အင်ဂျင်အသွင်အြပင်၌ပင ်ရှာေတွိုင်ပါသည်။
အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများကို အလွယ်တက ူဝင်ကည့်ိုင်ရန်အတွက ်
တစ်ဖက်ြခမ်းတွင ်ေပါင်းစည်းထားေသာေကာင့ ်စစ်ေဆးမများှင့် 
ြပြပင်မများကိ ုလျင်ြမန်လွယ်ကူစွာ ြပလုပ်ိုင်ပါသည်။



ေဘးကင်းမေဘးကင်းမေဘးကင်းမ

    ဆံုလည် နက်ဂတစ် ဘရိတ်
ဆံုလည် နက်ဂတစ် ဘရိတ်သည် ၎င်း၏ လက်ရှိအေနအထားတွင ်
ဆံုလည် လုပ်ေဆာင်ချက်ကို အလိုအေလျာက် ေလာ့ခ်ချေပးပါသည်။ 
၎င်းသည် ထင်မှတ်မထားေသာ စက်လပ်ရှားမကို တားဆီးေပးပါသည်။ 
သီးြခားအားြဖင့် ဆင်ေြခေလာများေပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါ 
သိုမဟုတ် အလုပ်ခွင်များကားတွင် ေြမတူးစက်ကို ဆွဲသွားသည့်အခါ 
၎င်းက အသံုးဝင်ပါသည်။

    သွားလာမ နက်ဂတစ် ဘရိတ်
သွားလာမ နက်ဂတစ် ဘရိတ်သည် မလိုလားေသာလပ်ရှားမကို တားဆီးရန် 
ဘီးပတ်များကို ေလာ့ခ်ချေပးပါသည်။ ၎င်းက ေြမတူးစက်ကို ထရပ်ကားများ
ေပတွင်တင်၍ သွယ်ပိုစ် သိုမဟုတ် ဆင်ေြခေလာများေပတွင် ၎င်းကို 
သိမ်းဆည်းစ် ၎င်းကို လံုြခံစွား ရှိေနေစပါသည်။

    မန်ျရယ်ေလာ့ခ် ဖွဲစည်းပံု
ရည်ရွယ်မထားေသာ လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်မကုိ တားဆီးရန် မန်ျရယ်ေလာ့
ခ် ဖဲွစည်းပုံကုိ လက်ခံကျင့်သုံးထားပါသည်။ ဝန်ချလီဗာကုိ ပင့်မလုိက်သည့်
အခါ စက်ပုိင်းဆုိင်ရာလင့်ခ် (အသွား၊ လယဲမ်းမ၊ အရန်) ေရွမသွားပါ။

    သွားလာမ အြမန်န်း 
    ေအာ်တို ေလာ့ချမ
သွားလာမ အြမန်န်း ေအာ်တုိ ေလာ့ချမသည် သွားလာမဆုိင်ရာ အလုပ်ဝန်ေပ
တွင် မူတည်၍ သွားလာမ အြမန်န်းကုိ ြမင့်မှ နမိ့်သို အလုိအေလျာက်ေြပာင်းလဲ
ေပးေသာ လုပ်ေဆာင်ချက် ြဖစ်ပါသည်။

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးမ
ROPS (လိမ့်ကာေမှာက်သွားြခင်းကို ကာကွယ်ေပးေသာ ဖွဲစည်းပံ)ု ှင့် FOPS 
(အရာဝတများ ြပတ်ကျလာြခင်းမ ှကာကွယ်ေပးေသာ ဖွဲစည်းပံ)ု ေပရှိ အားစိုက်မဆိုင်ရာ 
ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမသည် ေဖာ်ြပပါလိုအပ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီေကာင်း ေဖာ်ြပပါသည-်

လိုအပ်ေသာ စွမ်းအင်စုပ်ယူမ လုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်း
လိုအပ်ေသာ ဝန်သယ်ေဆာင်ြခင်း လုပ်ေဆာင်ိုင်စွမ်း
စက်ေမာင်းသူ၏ ေဘးကင်းေသာဇုန်ကို ေသချာေစမ

ကမာ့အဆင့် ROPS/FOPS (ထိုင်ခံုခါးပတ်များ ပံ့ပိုးေပးထားသည်) ကို စက်ေမာင်းသူ၏ ေဘးကင်းမအား တိုးြမင့်ရန်အတွက် အသံုးြပထားပါသည်။
    ROPS/FOPS

စုေဆာင်းကိရိယာသည် အစားထိုး ချတိ်တွဲကိရိယာများကို ပိုမိုေဘးကင်း 
ထိေရာက်ေအာင် ြပလုပ်ေပးပါသည်။ ေသာ့ကို "ဖွင့်" အေနအထားသို 
လှည့်လိုက်ြခင်းသည် အရန် ဟိုက်ဒေရာလစ်ပိုက်ရှိ ဖိအားအကွင်းအကျန်ကို 
ရှင်းလင်းေပးပါသည်။ အေရှဘက် ချတိ်တွဲကိရိယာကို ပင့်ေြမာက်ထားစ ်
အင်ဂျင်ကို မေတာ်တဆ စက်သတ်မိပါက၊ ေသာ့ကို "ဖွင့်" အေနအထားသို 
လှည့်လိုက်ြခင်းသည် ၎င်းကို ေဘးကင်းစွာ ှိမ့်ချိုင်ေစပါသည်။

    စုေဆာင်းကိရိယာ

    အေရှဘက ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒိုင်ခွက်
ေဖာ်ြပပါ ကူဘုိတာ၏ သာလွန်ထူးကဲေသာ ထိန်းချပ်မစနစ်ှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒုိင်ခွက်အသစ်သည် 
စက်ေမာင်းသူ၏ လက်ေချာင်းထိပ်များြဖင့်လွယ်ကူစွာအသုံးြပုိင်သည်။ ပုိမုိလွယ်ကူေသာ ခလုတ် 
လုပ်ေဆာင်ချက်ကုိ အထင်ကရြဖစ်ေအာင်လုပ်ထားပီး၊ အသုံးြပသူ-ရင်းီှးကမ်းဝင်မရိှေသာ 
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒုိင်ခွက်ကုိ စက်ေမာင်းသူ၏ အေရှ ညာဘက်ေထာင့်တွင် ထားရိှထားပါသည်။ 
ဤ စက်ေမာင်းသူကုိမျက်ှာမူထားေသာ ပုိမုိကျယ်ြပန်သည့် 
ဖန်သားြပင်သည် ြမင်ုိင်စွမ်းကုိ အလွန်အမင်း တုိးတက်
ေစပါသည်။ ပုိမုိလွယ်ကူေသာ အသုံးြပုိင်မ၊ ုိးရှင်းေသာ 
ဆက်တင်များ၊ ဖတ်ရလွယ်ကူေသာ န်ြပကိရိယာများ
ငှ့ ်အချက်ေပးမများြဖင့်၊ သင်သည် ေြမတူးစက်၏ 
လုပ်ေဆာင်ြခင်းအေြခအေနကုိ အမဲတမ်း အမဲတမ်း 
သတိြပမိပါလိမ့်မည်။

    လည်ပတ်ေဆာင်ရက်မ ရာဇဝင်မှတ်တမ်း
လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်မ ရာဇဝင်ကုိ U30-6 တွင် အလုိအေလျာက် မှတ်တမ်းတင်ထားပါ
သည်။ သင်သည် တည်ေဆာက်ပါရိှေသာ ြပကဒိန်ကုိ ဒီအတုိင်း စစ်ေဆးကည့်ြခင်းြဖင့် 
စက်၏ အသုံးြပမရက်စဲွေပါင်း 90 ရက်အထိကုိ ြပန်လည်ကာ ကည့်စစ်ေဆးုိင်ပါသည်။

စ ံမုဒ်

သတိေပး မုဒ်

လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်မ ရာဇဝင်မှတ်တမ်း

FOPS-1 အားစိုက်မဆိုင်ရာ 
ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ ဂရပ်

ု  ု ရ
တြဖာမ ဂရပ်

ြပတ်ကျလာေသာအရာဝတ

ြမင့်

နိမ့်
အားစိုက်မတန်ဖိုး

ဝန်

ုပ်ပံု

ROPS အားစိုက်မဆိုင်ရာ 
ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ ဂရပ်



သတ်မှတ်ချက်များ

ဤကတ်တေလာက်ရှ ိသတ်မှတ်ချက်များကိ ုကိတင်အသိေပးြခင်းမရှိဘ ဲေြပာင်းလဲိုင်ပါသည်။

KX033-4 ၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် အတိုင်းအတာ

ေမာ်ဒယ်
0.08
480

3290 / 3460
3370 / 3540

4750
2490 / 2480

1550
290

Kubota D1803-M-DI-E2-BH
1826

20.5(27.5)
4980
3560
3100
2840
5210

70 / 48
2040
1640
1250

30.2(3077)
17.2(1756)

47
စတီးလ်

300
2100
1660

2.5 / 4.5
30
8.6

1550
345

380 / 365
ေြပာင်းလဲိုင်ေသာ ပန်ပ် × 1

+ ဂီယာ ပန်ပ် × 1
ဟိုက်ဒေရာလစ ်ပစတင် ေမာ်တာ
ဟိုက်ဒေရာလစ ်ပစတင် ေမာ်တာ

ေဂ စွမ်းေဆာင်ရည်
စံ ေဂ အနံ
စက် အေလးချနိ်
လည်ပတ်ေဆာင်ရက်သည့်အေလးချနိ ်(စက်ေမာင်းသူ၏အေလးချနိ ်အပါအဝင်)

m3

mm
kg
kg

mm
mm
mm
mm

  
cc

kW (HP)
mm
mm
mm
mm
mm
ဒီဂရီ
mm
mm
mm

kN (kgf)
kN (kgf)

L

mm
mm
mm

km / h
ဒီဂရီ
rpm
mm
mm
mm

အတိုင်းအတာများ

အလံုးစံ ုအလျား
အလံုးစံ ုအြမင့် (ေပါင်းမိုး/စက်ေမာင်းခန်း)
အလံုးစံ ုအနံ
အနည်းဆံုး ေြမြပင်လွတ်ကင်းမ
ေမာ်ဒယ်
ပစ်စတင်မ ှဖယ်ထုတ်ိုင်ေသာ ေလထုထည်ပမာဏ
သတ်မှတ်ထားေသာ အထွက်အား (ပါဝါ) (SAE J1995 အားလံုးေပါင်း)
အများဆံုး တူးဆွသည့်အြမင့်
အများဆံုး စွန်ပစ်သည့်အြမင့်
အများဆံုး တူးဆွသည့်အနက်
အများဆံုး ေထာင်လိုက်နံရ ံတူးဆွသည့်အနက်
အများဆံုး တူးဆွသည့်အချင်းဝက်
စက်လက်တံကီး လဲယမ်းမ (ဘယ်/ညာ)
အနည်းဆံုး ေကွသည့်အချင်းဝက ်(လဲယမ်းမမပါဘ)ဲ
အနည်းဆံုး ေကွသည့်အချင်းဝက ်(လဲယမ်းမြဖင့်)
အနည်းဆံုး ေနာက်ပိုင်း ေကွသည့်အချင်းဝက်
အများဆံုး အသံုးြပိုင်ေသာစွမ်းအား (ေဂ)
အများဆံုး အသံုးြပိုင်ေသာစွမ်းအား (လက်တံ)

ခေရာ်လာ အလျား
တမ်ဘလာ အကွာအေဝး
သွားလာမအြမန်န်း (1ခုေြမာက/်2ခုေြမာက ်ဂီယာ)
အများဆံုး အတက် ေထာင့်ချိး

အနံ
အလျား
အများဆံုး ေြမြပင်အထက ်ပင့်မမ/ေြမြပင်ေအာက ်ပစ်ချမ

အတိုင်းအတာများ

အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် အတိုင်းအတာ

ေလာင်စာဆီတိုင်က ီဆန်သည့်ပမာဏ
ဘီးပတ်အမျိးအစား
ခေရာ်လာ ှး အနံ

သွားလာမအပိုင်း

သွားလာမအပိုင်း

အသွား

ဟိုက်ဒေရာလစ ်ပန်ပ် အမျိးအစား

ဆံုလည် ေမာ်တာ အမျိးအစား
သွားလာမ ေမာ်တာ အမျိးအစား

KX033-4

AKK2209

Kubota Myanmar Co., Ltd.
Lot No. C27, Zone A, Thilawa Special Economic Zone,
Yangon Region, Myanmar.
TEL: 097-7771-9999

410

450

1550

1250

1250 1545

4970

3110

3550

2850

2040

2470

385

375

4750

5100

5210

3500

ေပါင်းမိုး/ စက်ေမာင်းခန်း စတီးခေရာ်လာ
ေပါင်းမိုး/ စက်ေမာင်းခန်း စတီးခေရာ်လာ


