
ကူဘုိတာေျမတူးစက္

KX080-3



အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္
   က်စ္လစ္သည့္အၿမီးပုိင္း လႊဲယမ္းမႈ
KX080-3 ကုိ ပုိတုိေသာ အေနာက္ဘက္ အုပ္မုိးမႈႏွင့္ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ထားသည္။
ဤေကာက္ေၾကာင္းေပၚလြင္ၿပီး၊ က်စ္လစ္သည့္အၿမီးပုိင္း ဒီဇုိင္းေၾကာင့္၊ KX080-3 တြင္ အျမင့္မားဆံုးေသာ တည္ၿငိမ္မႈရိွၿပီး ဝန္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ 
ကုိင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ကာ သမား႐ုိးက် အၿမီးပုိင္း လႊယဲမ္းသည့္ ေျမတူးစက္မ်ားထက္ က်ပ္တည္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပင္ အလုပ္ပုိလုပ္ႏုိင္သည္။

   ဟုိက္ဒေရာလစ္ ဒိုဇာလီဗာ
ဟုိက္ဒေရာလစ္ ဒုိဇာလီဗာက ေခ်ာေမြ႔ြလြယ္ကူေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ပ့ံပုိးသည္။

   ဒိုဇာအသြား
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္သည့္ ဒုိဇာအသြားႏွင့္အတူ၊ 
လုပ္ငန္းခြင္ လုိအပ္ခ်က္၊ တူးဆြျခင္းတုိ႔အတြက္ 
သီးျခားစက္ယႏၱရားမ်ား မလုိအပ္ဘဲ 
အလုပ္ၿပီးစီးႏုိင္သည္။
ပုိက္ဆံ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ လူအင္အားကုိ ေခၽြတာလုိက္ပါ။

   ျဖည့္တင္းထားေသာ
   ပိုက္အေနအထား
ဒုိဇာေမာင္းတံ၏ ျဖည့္တင္းထားေသာ ပုိက္အား 
ေျမမ်ား လာစုျခင္းကုိ တားဆီးရန္ 
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စြာ တပ္ဆင္ထားသည္။

   က်စ္လ်စ္ေသာ စက္အက်ယ္
KX080-3 သည္ ၿပိဳင္ဘက္ ေမာ္ဒယ္မ်ားထက္ ပုိက်ဥ္းေျမာင္းသည္။
၎၏ က်စ္လစ္ေသာ 2200mm အနံက က်ဥ္းက်ပ္ေသာ ေနရာတြင္ လုပ္ကုိင္ရန္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္ၿပီး 
အလုပ္ေနရာမ်ားၾကားတြင္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရာမွာလည္း ပုိလြယ္ကူေစပါသည္။

   ေအာ္တုိေျပာင္းျခင္း
သင္၏ ေျမတူးစက္အား အျမန္ႏႈန္းျမင့္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ပင္ သင္လုိအပ္သလုိ ေ႐ႊ႕ႏုိင္ပါသည္။
ဝန္အႀကီးမ်ားကုိ သယ္ရာတြင္၊ လွည့္ရာတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ေျမာင္းေျမျပန္ျဖည့္ျခင္းတြင္၊ စနစ္က 
လိမ္အားပုိေကာင္းေစရန္ အလုိအေလ်ာက္ ဂီယာေလွ်ာ့ေပးပါသည္။
ဤေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈက ေခ်ာေမြ႔ၿပီး မသိသာေသာေၾကာင့္ အျမန္ႏႈန္းကေန ေျပာင္းမသြားသက့ဲပင္ သင္ခံစားရပါမည္။

   ဆုံလည္ ထိမ္းသိမ္းေရး ဘရိတ္
ဆုံလည္ ထိမ္းသိမ္းေရး ဘရိတ္သည္ ၎၏လတ္တေလာအေနအထားရိွ ဆုံလည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား 
အလုိအေလ်ာက္ေလာ့ခ္ခတ္သည္။
ဤသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က စက္၏ မေတာ္တဆေရြ႕လ်ားမႈကုိ တားဆီးေပးသည္။
ဆင္ေျခေလွ်ာေနရာမ်ားေပၚတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ေျမတူးေဖာ္စက္အား လုပ္ငန္းခြင္ႏွစ္ခုအၾကား သယ္ပုိ႔ေနစဥ္ 
ဤသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က အထူးအသုံး၀င္သည္။

   ေျမတူးအား
စက္ေမာင္းသူထံ အၿပိဳင္မျဖစ္သည့္ တူးအား ပ့ံပုိးေပးရန္ KX080-3 တြင္ ဟန္ခ်က္ေကာင္းစြာညီသည့္ ေမာင္းတံႏွင့္ ေဂၚပါဝင္ပါသည္။
ဆုိလုိသည္မွာ KX080-3 က အမာေၾကာဆံုး အေနအထားမ်ားတြင္ပင္ ပုိမုိျမန္ဆန္စြာႏွင့္ ထိေရာက္မႈရိွစြာ တူးေဖာ္ႏုိင္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

   တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း
KX080-3 ၏ ဒီဇုိင္းအား ဘက္စံုသံုးႏုိင္ေသာ တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ အၿမီးပုိင္း လႊယဲမ္းသည့္ ေျမတူးစက္မ်ားတြင္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး 
ဟန္ခ်က္ညီမႈႏွင့္အတူ ေခ်ာေမြ႔ေသာ၊ လုိက္ဖက္ညီေသာ၊ ဟုိက္ဒေရာလစ္စနစ္စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည္။
ထပ္တုိးထားေသာ စြန္႔ပစ္သည့္အျမင့္၊ လႊယဲမ္းမႈလက္တံ၊ ေဂၚအႀကီးစား၏ ဝင္ဆ့ံမႈႏွင့္ ေဇာက္နက္နက္ထိ တူးႏုိင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္၊ 
KX080-3 က ေနာက္ဆံုးေပၚ ဝင္ဆ့ံမႈျမင့္သည့္ စြန္႔ပစ္မႈ၊ ေမွာက္သြန္မႈႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီ 
သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ပါသည္။

   ပန္႔ပ္ 3 ခုပါေသာ ဝန္ အာ႐ုံခံျခင္း ဟုိက္ဒေရာလစ္စနစ္
Kubota ၏ ဝန္ အာ႐ုံခံျခင္း ဟုိက္ဒေရာလစ္စနစ္က ဝန္အ႐ြယ္အစားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ မလုိဘဲ ပုိမုိေခ်ာေမြ႔ေသာ 
လုပ္ကုိင္မႈကုိ ေသခ်ာေစပါသည္။ သင္၏ တိက်ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဟုိက္ဒေရာလစ္ဆီကုိ စီးဆင္းေစပါသည္။
KX080-3 ၏ ပန္႔ပ္ 3 ခုပါေသာ ဝန္ အာ႐ုံခံျခင္း ဟုိက္ဒေရာလစ္စနစ္အသစ္က အျမန္ႏႈန္းေလ်ာ့ျခင္းမရိွဘဲ ေျမတူးျခင္းႏွင့္ 
အေရွ႕ပုိင္း တပ္ဆင္ထားမႈအားကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစပါသည္။

ဘရိတ္ကာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ 
အလုပ္ထိေရာက္မႈ 
က်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဝန္ေဆာင္မႈေနရာအတြက္ 
သြယ္တန္းျခင္းကုိ ရရိွႏုိင္ပါသည္ 
(ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္)။

   ေရြးခ်ယ္ခြင့္
   ရွိသည့္
   ဘရိတ္ကာ

ေထာင့္အသြား၏ 
ေဘးဘက္အျပားထူ
က ပံုေသခ်ိတ္၏ 
ႀကံ႕ခုိင္မႈကုိ 
အဆင့္ျမႇင့္ေပးသည္။

   ၾကာရွည္ခံေသာ
   ပုံေသခ်ိတ္



ေဘးကင္းေရးႏွင့္ စက္ေမာင္းသူအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈ
   စက္ေမာင္းသူအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာရိွမႈ
စက္ေမာင္းသူအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာရိွမႈကုိ အဆင့္ျမႇင့္ေပးရန္၊ Kubota က စက္ေမာင္းခန္းဒီဇုီင္းကုိ အဆင့္ျမႇင့္ထားသည္။ ပုိႀကီးသည့္ ျပတင္းေပါက္ စက္ေမာင္းသူ၏ 
ျမင္ႏုိင္စြမ္းကုိ တုိးျမွင့္ေပးၿပီး ပုိနိမ့္သည့္ အေရွ႕ဘက္ ျပတင္းေပါက္မွန္က အလြယ္တကူဖယ္ႏုိင္ၿပီး ခံုေနာက္တြင္ သိမ္းထားႏိုင္သည္။ စပီကာႏွစ္ခု၊ အင္တာနာႏွင့္ ဝါယာသိုင္းႀကိဳးမ်ားကုိ 
စံႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္ တပ္ဆင္ထားသည္။ စက္ေခါင္းထဲ၌ စက္ေမာင္းသူ၏ ထိုင္ခံုေနာက္တြင္ သုိေလွာင္ရန္ေနရာတစ္ခုႏွင့္ ခြက္ထည့္ရန္ေနရာကုိ တပ္ဆင္ထားသည္။

အျခား ေျမတူးစက္ 
ျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ၊ KX080-3 ၏ 
အေရွ႕ဘက္ မွန္ျပတင္းေပါက္ကုိ 
အလြယ္တကူ ဖြင့္ႏုိင္ပါသည္။
ျပတင္းေပါက္အေပၚရိွ တံခါးခ်က္ကုိ 
လွန္လုိက္ၿပီး အေပၚကုိတြန္းလုိက္႐ံုပါပဲ။
ဂတ္စ္အသံုးျပဳသည့္ စက္ယႏၱရားက 
ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ မပင္ပန္းဘဲ 
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေစပါသည္။

   အလြယ္တကူဖြင့္ႏိုင္ေသာ အေရွ႕ဘက္ျပတင္းေပါက္

   ေလေအးေပးစနစ္
KX080-3 တြင္ ရာသီဥတုမေ႐ြး လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ 
ေလေအးေပးစနစ္/အပူေပးစနစ္ ပါဝင္သည္။
ထုိ႔အျပင္၊ ျပင္ပ ေလဝင္ေပါက္ကုိ ဖြင့္လုိက္႐ံုျဖင့္ 
လတ္ဆက္ေသာ ျပင္ပေလကုိလည္း အလြယ္တကူ 
ခံစားႏုိင္သည္။

   ေ႐ႊ႕ႏိုင္ေသာ ခလုတ္ခုံ
ေဘးကင္းေရး အထိန္းလီဗာကုိ ဆြဲတင္လုိက္ၿပီး ေ႐ႊ႕ႏုိင္ေသာ ခလုတ္ခံုက 
၎ႏွင့္အတူ ေ႐ြ႕လ်ားၿပီး အဝင္ႏွင့္ အထြက္အတြက္ ေနရာလြတ္ပုိရေစပါသည္။
အဝင္ႏွင့္ အထြက္အတြင္း ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ စက္ေ႐ြ႕လ်ားမႈ မျဖစ္ေစရန္၊ 
အထိန္းလီဗာအားလံုးကုိ ေ႐ႊ႕ႏုိင္ေသာ ခလုတ္ခံု မူလေနရာျပန္မေရာက္မခ်င္း 
ပိတ္ထားပါ။

   စက္ေမာင္းသူထိုင္သည့္
   အခန္းငယ္တြင္ေျမာင္းေဖာ္ထားျခင္း
KX080-3 သည္ ယခုအခါ စက္ေမာင္းသူထုိင္သည့္အခန္းငယ္၏ အမုိးတြင္ 
ေျမာင္းထည့္ထားသည့္စနစ္ကုိ ပြဲထုတ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
၎သည္ မုိးရြာသည့္ေန႔မ်ားတြင္ ျပတင္းေပါက္ဖြင့္ထားလွ်င္ေတာင္မွ 
စက္ေမာင္းသူထုိင္သည့္အခန္းတြင္းသုိ႔ မုိးေရမ်ားမဝင္ေအာင္ တားဆီးရန္ 
အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

   အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဆုိင္းထိန္းထုိင္ခံု
စိတ္သက္သာမႈရိွေစရန္ ပုံစံထုတ္ကာ ဖန္တီးထားသည့္
Kubota ၏ ေနာက္ျမင့္ဆုိင္းထိန္းထုိင္ခုံသည္ အားစုိက္ရမႈကုိ
ေလွ်ာ့ခ်ေပးကာ စက္ေမာင္းသူ၏ ပင္ပန္းမႈကုိ နည္းပါးေစပါသည္။
သင္၏ တစ္ကုိယ္ေတာ္ ကုိယ္ဟန္အေနအထားကုိ ေနရာတက်ျဖစ္ေစရန္ ၎ကုိ 
ေစာင္းထားၿပီး အေလးခ်ိန္ အစားေပးမႈ၊ ခုိင္မာသည့္ 
လက္ေကာက္ဝတ္အေထာက္အပ့ံႏွင့္ ဆြဲႏုိင္က်ံဳ႕ႏုိင္သည့္ ထုိင္ခုံခါးပတ္တုိ႔ကုိ 
ေပးစြမ္းပါသည္။

   ခြက္ထည့္သည့္အကန္႔
တူးဆြျခင္းသည္ အာေျခာက္သည့္အလုပ္ျဖစ္ၿပီး အဆင္ေျပေသာ 
ခြက္ထည့္သည့္အကန္႔ျဖင့္ သင္သည္ ေမာင္းႏွင္ခန္းအတြင္းမွ ထြက္ခြာရျခင္းမရိွဘဲ 
ေရငတ္သည္ကုိ ေရငတ္ေျပေစႏုိင္ကာ အလုပ္လုပ္ေနေစႏုိင္ပါသည္။

   ROPS/FOPS ေမာင္းႏွင္ခန္း
OSHA-လက္မွတ္ရ ROPS/FOPS စက္ေမာင္းခန္းက မေတာ္တဆ 
စက္လိမ့္က်ျခင္းႏွင့္ အရာဝတၱဳမ်ား ျပဳတ္က်ျခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 
ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္။

ROPS ဖိစီးမႈ ခြဲျခားဆန္းစစ္မႈ ရလဒ္

ကုန္

ဖိစီးမႈတန္ဖိုး

ျမင့္

နိမ့္

FOPS-1 ဖိစီးမႈ ခြဲျခားဆန္းစစ္မႈ ရလဒ္

ျပဳတ္က်သည့္အရာ



နည္းပညာ လြယ္ကူသည့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ
   Kubota မူလ
   တုိက္႐ိုက္ထုိးသြင္းသည့္အင္ဂ်င္
အဆင့္မီ ဟုိက္ဒေရာလစ္စနစ္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ကာ Kubota ၏ မူလ DI အင္ဂ်င္သည္ 
တူးဆြသည့္အားကုိ ျမင့္တက္ေစရန္ႏွင့္ ဆူညံသံ၊ ဆီစားျခင္းႏွင့္ 
အိတ္ေဇာေငြ႔ထြက္ျခင္းတုိ႔အား နည္းပါးေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ ၎၏ တစ္ဖက္မွအသုံးျပဳႏုိင္မႈသည္ အေႏွာက္အယွက္ကင္းကင္းျဖင့္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစပါသည္ - အင္ဂ်င္ႏွင့္ အျခားအေရးႀကီး 
အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။

   သုံးဆင့္ပြင့္စက္ဖံုး
ေျမတူးစက္၏အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ေဘာင္ကြက္သုံးခုလုံးကုိ ခ်က္ျခင္း ဖြင့္ႏုိင္ပါသည္။
၎သည္ သင့္အား KX080-3 ၏ အဓိကေနရာတြင္ရိွေနသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ 
လြယ္ကူစြာ စစ္ေဆးၾကည့္႐ွဳႏုိင္ေစပါသည္။
သင္သည္ အလယ္စက္ဖုံးေအာက္ရိွ ဟုိက္ဒေရာလစ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ဘက္ထရီ၊ ဆီစစ္ကိရိယာႏွင့္ ညာဘက္စက္ဖုံးေအာက္ရိွ တူးလ္ေဘာက္စ္တုိ႔ကုိ 
လြယ္ကူစြာ ၾကည့္႐ွဳႏုိင္ပါသည္။
သင္၏ေျမတူးစက္ကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ဘယ္တုန္းကမွ ဤမွ်ေလာက္ 
မလြယ္ကူခ့ဲပါ။

   ေအာက္ကုိယ္ထည္ကာဗာ
အင္ဂ်င္ေအာက္ရိွ ေအာက္ကုိယ္ထည္တြင္ ေက်ာက္စရစ္ခဲႏွင့္ ေျမႀကီးမ်ား 
ဝင္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ပုိက္ကြန္ကာဗာ ပါရိွပါသည္။

   ေအာ္တုိအလြတ္လည္သည့္စနစ္
Kubota ၏ ေအာ္တုိအလြတ္လည္မႈျဖင့္ ေလာင္စာဆီကုိ ေႁခြတာလုိက္ပါ
ျမင့္မားေသာ အင္ဂ်င္အျမန္ႏႈန္းကုိ လုိအပ္ျခင္းမရိွသည့္အခါ အင္ဂ်င္ RPM ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္လီဗာမ်ားသည္ 
4 စကၠန္႔ထက္ ပုိမုိၾကာျမင့္သည္အထိ ဂီယာလြတ္သည့္ အေနအထားတြင္ရိွေနသည့္အခါ အင္ဂ်င္ RPM သည္ 
အလုိအေလ်ာက္ အရိွန္ေသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိန္းခ်ဳပ္လီဗာတစ္ခုခုကုိ ေရႊ႕လုိက္လွ်င္ အင္ဂ်င္ RPM ကုိ ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ သစ္လြင္ဆန္းသစ္ေသာ 
အဂၤါရပ္မ်ားကဆူညံသံႏွင့္ အိတ္ေဇာေငြ႔ထြက္ရိွမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး အလုပ္လုပ္ေဆာင္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 
ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။

   ႏွစ္ပိုင္းပုိက္ဒီဇိုင္း
Kubota ၏ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားသည့္ ဒုိဇာအသြားအတြက္ ႏွစ္ပုိင္းပုိက္ဒီဇုိင္းသည္ 
အဆက္မပါသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ 
အစားထုိးလဲလွယ္ရသည့္အႀကိမ္ေရကုိ 60% နီးပါး ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။
ဤဒီဇုိင္းသည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ စက္ထဲသုိ႔ဝင္ရန္ လုိအပ္ျခင္းကုိ 
ပယ္ဖ်က္ေပးပါသည္။

   ထိန္းခ်ဳပ္ဗား
ထိန္းခ်ဳပ္ဗားသည္ ေမာင္းႏွင္ခန္းေဘးတြင္ အဆင္ေျပစြာ တည္ရိွေနပါသည္။
ထိန္းခ်ဳပ္ဗားကုိ စစ္ေဆးရန္ ခ်ိတ္ကုိ လွန္လုိက္႐ုံျဖင့္ စက္ဖုံးကာဗာကုိ 
လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ဖြင့္လုိက္ႏုိင္ပါသည္။

ၾကာခ်ိန္

နာရီမီတာ

အင္ဂ်င္အလုပ္လုပ္သည့္ႏႈန္းကုိ တုိင္းတာသည့္မီတာ

1

2

ေေလာင္စာဆီပမာဏျပဒိုင္ခြက္ငယ္

ေရအပူခ်ိန္ျပ ဒိုင္ခြက္ငယ္

3

4

သတိေပးအခ်က္ျပမီးမ်ား
(အပူလြန္ကဲျခင္း၊ ဟုိက္ဒေရာလစ္၊ ဘက္ထရီ)

LCD ဖန္သားျပင္(အခ်ိန္၊ နာရီ၊ rpm)

1

2

3

4

သံုးစြဲရန္လြယ္ကူေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ ဒိုင္ခြက္တြင္ ၾကာခ်ိန္၊ 
နာရီမီတာႏွင့္ အင္ဂ်င္အလုပ္လုပ္သည့္ႏႈန္းကို 
တိုင္းတာသည့္မီတာတို႔အား ၾကည့္႐ႈရန္ 
တစ္ခ်က္ႏွိပ္ခလုတ္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုထည့္သြင္းထားပါသည္။
ဖန္သားျပင္ေပၚရွိ ကုဒ္နံပါတ္မ်ားပါေသာ 
သတိေပးအခ်က္ျပမီးမ်ားသည္ အပူလြန္ကဲျခင္း၊ 
ဟိုက္ဒေရာလစ္ ျပႆနာမ်ား သို ႔မဟုတ္ ဘတၳရီအား 
ေလ်ာ့နည္းျခင္းတို ႔ကဲ့သို ႔ေသာ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
သင့္အားသတိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္မႈျဖင့္ ညႊန္ျပသည့္အရာမ်ားႏွင့္ 
အခ်က္ေပးကိရိယာမ်ားကို လြယ္ကူစြာဖတ္႐ႈႏိုင္ကာ 
သင္သည္ ေျမတူးစက္၏ 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအေျခအေနကို 
အၿမဲတမ္းသတိျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

   ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဒိုင္ခြက္ေနရာ

ကူဘုိတာစစ္မွန္သည့္
အစိတ္အပုိင္းမ်ား
အမ်ားဆုံး
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း၊
ၾကာရွည္ခံႏုိင္စြမ္းႏွင့္
ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈအတြက္



သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ဤကတ္တေလာက္ရွိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

KX080-3 ၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း

ေမာ္ဒယ္
0.25

 800 / 700 
8095
8170
6420
2510
2200
390

Kubota V3307DI-T
3331

47.8(64) / 2000
7040
4980
4290
3490
7010

70 / 60
2410
1460

65.2(6650)
စတီးလ္
450
2900
2300

2.7 / 4.9
20
9.5

2200
500

470 / 530
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ပန္႔ပ္ x 2

+ ဂီယာပန္႔ပ္ x 1
ဟိုက္ဒေရာလစ္ပစၥတင္ေမာ္တာ
ဟိုက္ဒေရာလစ္ပစၥတင္ေမာ္တာ

115

ေဂၚဆံ့သည့္ ပမာဏ
စံနႈန္းမီ ေဂၚအက်ယ္ - (ျဖတ္သည့္ဓားသြား ပါေသာ/မပါေသာ)
စက္အေလးခ်ိန္
ေဆာင္ရြက္သည့္အေလးခ်ိန္ (စက္ေမာင္းသူ၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္အပါအဝင္ - 75kg) 

m3

mm
kg
kg

mm
mm
mm
mm

  
cc

kW (HP) / rpm
mm
mm
mm
mm
mm
ဒီဂရီ

mm
mm

kN (kgf)

mm
mm
mm

km / h
ဒီဂရီ

rpm
mm
mm
mm

L

အတိုင္းအတာမ်ား
(သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္အေျခအေနတြင္)

အလံုးစံုအရွည္
အလံုးစံုအျမင့္
အလံုးစံုအက်ယ္
အနည္းဆံုး ေျမျပင္မွ စက္၏ဝမ္းဗိုက္ အကြာအေဝး
ေမာ္ဒယ္
စုစုေပါင္း ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕မႈ
သတ္မွတ္ထားသည့္လုပ္အား (အသားတင္ SAE J1995)
အမ်ားဆံုး တူးသည့္အျမင့္
အမ်ားဆံုး စြန္႔ပစ္သည့္အျမင့္
အမ်ားဆံုး တူးသည့္အနက္
အမ်ားဆံုး ေဒါင္လိုက္နံရံတူးသည့္အနက္
အမ်ားဆံုး တူးသည့္အခ်င္းဝက္
လက္တံလႊဲရမ္းမႈ (ဘယ္/ညာ)
အနည္းဆံုး ေကြ႕လွည္ႏိုင္သည့္ အခ်င္းဝက္
အနည္းဆံုး ေနာက္ၿမီးပိုင္း ေကြ႔သည့္အခ်င္းဝက္
အမ်ားဆံုးခ်ိဳးဖ်က္ႏိုင္စြမ္း (ေဂၚ)

ခေရာ္လာအရွည္
လွိမ့္ခ်သည့္အကြာအေဝး
သြားလာသည့္အျမန္နႈန္း (1 ခုေျမာက္/2 ခုေျမာက္ ဂီယာ)
အမ်ားဆံုး တက္ႏိုင္သည့္ေထာင့္

အက်ယ္
အျမင့္
ေျမျပင္အထက္မွ အမ်ားဆံုး ပင့္မမႈ/ေျမျပင္ေအာက္သို႔ အမ်ားဆံုး ပစ္ခ်မႈ

အင္ဂ်င္

အလုပ္လုပ္သည့္ႏႈန္း

လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးအစား
လမ္းေၾကာင္း အက်ယ္

သြားလာသည့္အပိုင္း

လႊဲရမ္းသည့္အျမန္ႏႈန္း

ဓားသြား

ဟိုက္ဒေရာလစ္ပန္႔ပ္အမ်ိဳးအစား

ဆံုလည့္ေမာ္တာအမ်ိဳးအစား
သြားလာသည့္ေမာ္တာအမ်ိဳးအစား
ေလာင္စာဆီ တိုင္ဂီဆံ့သည့္ ပမာဏ

KX080-3

AKK1861-B

2200

1460

2200

2410

4980

2510

3490

7040

4290

4960 1460

470
530

6420

6850
7010

2150

ယနူစ္ - mm

ကူဘုိတာျမန္မာကုမၸဏီလီမိတက္
အကြက္နံပါတ္ C27၊ ဇုန္ A၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ။

တယ္လီဖုန္း 097-7771-9999


