
ကူဘုိတာေျမတူးစက္အေသးစား

KX91-3



ၾကာခ်ိန္

နာရီမီတာ

အင္ဂ်င္အလုပ္လုပ္သည့္ႏႈန္းကို တိုင္းတာသည့္မီတာ
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ေေလာင္စာဆီပမာဏျပ ဒိုင္ခြ
က္ငယ္

ေရအပူခ်ိန္ျပ ဒိုင္ခြက္ငယ္

သတိေပးအခ်က္ျပမီးမ်ား
(အပူလြန္ကဲျခင္း၊ 
ဟုိက္ဒေရာလစ္၊ ဘက္ထရီ)

LCD ဖန္သားျပင္
(ၾကာခ်ိန္၊ နာရီ၊ rpm)
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နည္းပညာ

သစ္လြင္ဆန္းသစ္ေသာ အဂၤါရပ္မ်ား
ကူဘုိတာ၏ က်စ္လစ္ေသာ KX91-3
အေကာင္ းဆံ ု းေသာ ေရ ြ းခ ်ယ္မ ႈ

က်ယ္ျပန္႔စြာ ေပါင္းစပ္ပါရွိသည့္
စူပါစီးရီး 2 သည္ အလုပ္အတြက္
ျဖစ္ပါသည္။

သုံးစြဲရန္လြယ္ကူေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ ဒိုင္ခြက္တြင္ ၾကာခ်ိန္၊ 
နာရီမီတာႏွင့္ အင္ဂ်င္အလုပ္လုပ္သည့္ႏႈန္းကုိ 
တုိင္းတာသည့္မီတာတုိ႔အား ၾကည့္႐ႈရန္ 
တစ္ခ်က္ႏွိပ္ခလုတ္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိထည့္သြင္းထားပါသည္။
ဖန္သားျပင္ေပၚရွိ ကုဒ္နံပါတ္မ်ားပါေသာ 
သတိေပးအခ်က္ျပမီးမ်ားသည္ အပူလြန္ကဲျခင္း၊ 
ဟုိက္ဒေရာလစ္ ျပႆနာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဘတၳရီအား 
ေလ်ာ့နည္းျခင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
သင့္အားသတိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
လြယ္ကူစြာအသုံးျပဳႏိုင္မႈျဖင့္ ညႊန္ျပသည့္အရာမ်ားႏွင့္ 
အခ်က္ေပးကိရိယာမ်ားကုိ လြယ္ကူစြာဖတ္႐ႈႏိုင္ကာ 
သင္သည္ ေျမတူးစက္၏ 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအေျခအေနကုိ 
အၿမဲတမ္းသတိျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

   ဒီဂ်စ္တယ္ ဒိုင္ခြက္

   ေအာ္တုိစက္ဝင္႐ိုးလည္သည့္စနစ္
Kubota အလိုအေလ်ာက္ စက္ဝင္႐ိုးအလြတ္လည္သည့္စနစ္ျဖင့္ 
ေလာင္စာဆီကို ေခၽြတာေပးသည္။
ျမင့္မားေသာ အင္ဂ်င္အျမန္ႏႈန္းကို လိုအပ္ျခင္းမရွိသည့္အခါ 
အင္ဂ်င္ RPM ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။
ထိန္းခ်ဳပ္လီဗာမ်ားသည္ 4 စကၠန္႔ထက္ ပိုမိ ုၾကာျမင့္သည္အထိ 
ဂီယာလြတ္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနသည့္အခါ အင္ဂ်င္ RPM 
သည္ အလိုအေလ်ာက္ အရွိန္ေသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိန္းခ်ဳပ္လီဗာတစ္ခုခုကို ေရႊ႕လိုက္လွ်င္ အင္ဂ်င္ RPM ကို 
ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
သစ္လြင္ဆန္းသစ္ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကဆူညံသံႏွင့္ 
အိတ္ေဇာေငြ႔ထြက္ရွိမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္သည့္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 
ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။

   သန္႔ရွင္းစြာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ 
   ကူဘိုတာ အင္ဂ်င္
စြမ္းအားျပည့္၀ၿပီးစိတ္ခ်ယံုၾကည္ႏိုင္ေသာ 
KX91-3S2 ၏ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္သည္ 
သာလြန္ထူးျခားေသာ 
ျမင္းေကာင္ေရအားႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုေပးစြမ္းပါသည္။
ဆူညံမႈႏွင့္ တုန္ခါမႈ နည္းပါးၿပီး 
သူမတူထူးကဲေသာ 
ေလာင္စာဆီအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို 
ေပးစြမ္းပါသည္။



   အသုံးျပဳရလြယ္ကူသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
1 ရိုးရွင္းေသာ လက္ညိဳးအသံုးျပဳ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

စဥ္ဆက္မျပတ္ဆီစီးဆင္းမႈအား လုိအပ္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အထူးအသုံးခ်မႈမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသည္။
လက္ညိဳးျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္အသုံးျပဳေသာ အဖြင့္/အပိတ္ ခလုတ္သည္ 
ေမာင္းႏွင္သူ၏ ႏြမ္းနယ္မႈကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္။

2 ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးလီဗာမ်ားအား အခ်ိန္တုိအသံုးျပဳ ႐ုိက္ခတ္မႈ

ပုိမုိေလ်ာ့ပါးေသာ အားထုတ္မႈႏွင့္ ပုိမုိတုိေတာင္းေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
လုိအပ္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလီဗာမ်ားသည္ တုိးျမႇင့္ေပးထားသည့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တုန္ျပန္ႏုိင္မႈႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာရိွမႈတုိ႔အား 
ေသခ်ာမႈရိွေစျပီး ေမာင္းႏွင္သူ၏ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကုိ ေလ်ာ့ပါးေစသည္။
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေသာ ေျမတူးေဖာ္စက္အသုံးျပဳမႈအတြက္ 
ခါးတစ္ခ်က္တြန္႔႐ံုမွ်ေသာ လႈပ္ရွားမႈကုိသာ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

3 အခ်ိဳးက်စီးဆင္းမႈ အရံခလုတ္ 

အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစသည့္ ႏွစ္ဖက္ေျပာင္းခလုတ္သည္ လြယ္ကူေသာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ဟုိက္ေျဒာလစ္တပ္ဆင္ထားမႈမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေစသည္။

4 အျမန္ႏႈန္း 2 မ်ဳိးပါ ေ႐ြ႕လ်ားသြားလာေရး ခလုတ္

ဒုိဇာလီဗာေပၚတြင္ လြယ္ကူေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ 
အျမန္ႏႈန္း 2 မ်ိဳးပါ ေရြ႕လ်ားသြားလာေရး ခလုတ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ျပီး အသုံးျပဳရလြယ္ကူသည့္ 
ေရြ႕လ်ားသြားလာေရးေျပာင္းလဲမႈ ခလုတ္မ်ားကုိ တပ္ဆင္ထားသည္။

5 ခါးပုိင္းအမွီျပဳပစၥည္းမ်ား

သင္၏ အႏွစ္သက္ဆုံးအေနအထားရရိွရန္ ခါးပုိင္းအမီွျပဳပစၥည္းမ်ားအား စိတ္ႀကိဳက္ခ်ိန္ညႇပိါ။ 
သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔အား ဖယ္ရွားပါ။
အလုပ္၏ စြမ္းရည္ျပည့္၀မႈကုိ တုိးျမင့္ေစရန္အတြက္ ၎တုိ႔သည္ လက္ေမာင္းလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ 
ေမာင္းႏွင္သူ၏ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္။
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KX91-3S2 သည္ သင့္အား စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္သစ္တစ္ခုထံ 
ေခၚေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ ပုိနက္သည္ထက္နက္ေအာင္ 
တူးႏုိင္ၿပီးအကြာအေဝး ပုိမိုေရာက္ရွိကာပုိမို၍ ထိေရာက္စြာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္

   သက္ေတာင့္သက္သာရိွေသာ
    ခ်ိတ္ဆြဲထုိင္ခံုပါရိွသည့္ က်ယ္၀န္းေသာ 
    လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ဧရိယာ
KX91-3S2 ၏ သက္ေတာင့္သက္သာရိွေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ 
ဧရိယာသည္ စက္ေမာင္းသူ၏ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကုိ ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။
ေက်ာမီွျမင့္သည္ သက္ေတာင့္သက္သာရိွေသာ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ 
ထုိင္ခုံတြင္ ခါးပုိင္းအမီွျပဳပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ပါရိွပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ အျမင့္ႏွင့္ စပရိန္တင္းအားတုိ႔ကုိလည္း 
အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္နုိင္ေသာေၾကာင့္ 
စက္ေမာင္းသူတုိင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ 
သက္ေတာင့္သက္သာရိွမႈကုိ 
ရရိွရန္ေသခ်ာေစပါသည္။

တစ္မူထူးျခားေသာ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ 
သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရျဖစ္ေစ 
အသုံးျပဳမႈႏွင့္ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေစ 
သင့္အားဆီစီဆင္းမႈကုိထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစပါသည္။ 
၎က ဆက္တင္ကိုကုိယ္တုိင္ေျပာင္းလဲရန္ 
ကိရိယာမ်ားအသုံးျပဳရသည့္ ဒုကၡမွ 
ကင္းေ၀းေစေသာေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ 
စက္ေမာင္းခန္းမွ ထြက္ခြာသြားလာရန္ မလုိအပ္ပါ။
ဤစနစ္သည္ သင့္ဆက္တင္မ်ားကုိ သင္လိုအပ္သည့္ 
ေနာက္အႀကိမ္အထိ သိမ္းဆည္းထားမည္ပင္ျဖစ္ျပီး 
အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစကာ ဆီစီးဆင္းေစရန္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ 
ျဖတ္ေတာက္ေပးထားသည္။
အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္နိုင္ေသာ 
ေလာင္စာဆီစီးဆင္းမႈသည္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ 
တုိးျမင့္ျပီး ေလာင္စာဆီကုိ ေခၽြတာသည္။

   အရံေလာင္စာဆီေပါက္အတြက္ အေလွ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္နိုင္ေသာ
   အမ်ားဆုံးေလာင္စာဆီ စီးဆင္းမႈကုိထိန္းခ်ဳပ္မႈ

   လြယ္ကူသက္သာေသာ ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးေရြးခ်ယ္မႈစနစ္ (TPSS)
ကိရိယာမ်ားမလိုဘဲ သုိ႔မဟုတ္ ထုိင္ခံုမွ ထစရာမလုိအပ္ဘဲ TPSS ခလုတ္ကုိတစ္ခ်က္ အျမန္လွန္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ISO ႏွင့္ SAE အလုပ္လုပ္ေဆာင္မႈပံုစံမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲပါ။

ဘရိတ္ကာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ 
အလုပ္ထိေရာက္မႈ 
က်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

   ေရြးခ်ယ္ခြင့္
   ရွိသည့္
   ဘရိတ္ကာ

KX91-3S2 ၏ စြမ္းအားျပည့္၀ၿပီး တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းရိွေသာ 
ေရွ႕ပုိင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ စက္အစိတ္အပုိင္းမ်ားအုပ္စုသည္ 
သင္၏ တူးေဖာ္ျခင္း၊ မတင္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္၀န္ထုမ်ား 
သယ္ပုိးျခင္းတုိ႔ကုိ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
၎၏ တုိးျမင့္ထားေသာ ေဂၚအတြင္းဆန္႔သည့္ ပမာဏ၊ 
တုိးျမင့္ေပးထားေသာ ေရာက္ရိွႏုိင္မႈႏွင့္ တူးေဖာ္ႏုိင္သည့္ 
အနက္တုိ႔ျဖင့္ KX91-3S2 သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ရိွ 
အလုပ္လုိအပ္ခ်က္အမ်ားစုကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ (သုိ႔) 
ေက်ာ္လြန္ပါသည္။

   က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
   အလုပ္လုပ္ေဆာင္သည့္ အဆင့္

   ႀက့ံခိုင္သည့္ ေဂၚ၏ 
   ခ်ိဳးဖ်က္မႈအား
ေဂၚ၏ အဆင့္အတန္းမီွသည့္ 
ထုိးေဖာက္ခ်ိဳးဖ်က္ႏုိင္စြမ္းအားေၾကာင့္ ေလးလံစြာ 
၀န္တင္သည့္အခါ၌ပင္ KX91-3S2 သည္ 
ေႏွးေကြးသြားျခင္းမရိွပါ။
အသုံးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသည့္ ေဂၚသည္ ေဂၚ၏ 
ထုိးေဖာက္ခ်ိဳးဖ်က္ႏုိင္စြမ္း 35.8 kN ရရိွေစပါသည္။
ဤပမာဏသည္ အၾကမ္းတမ္းဆုံးေသာ 
တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ပင္ 
လုံေလာက္သည္ထက္ပုိမုိမ်ားျပားပါသည္။



KX91-3S2 ၏ အေသးစိတ္အစိတ္အပုိင္းတုိင္းကုိ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈရွိေစရန္ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ထားသည္။
အင္ဂ်င္စတင္မႈ ေလာ့ခ္ေအာက္ စနစ္သည္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးလီဗာမ်ား နိမ့္ခ်ထားသည့္အခါတြင္ 
အင္ဂ်င္စက္စတင္ႏိုးျခင္းအား တားဆီးကာကြယ္ေပးသည္။
အင္ဂ်င္စတင္မႈ ေလာ့ခ္ေအာက္ စနစ္သည္ စက္ေပၚသို႔တက္ေရာက္သည့္အခါျဖစ္ေစ 
စက္မွဆင္းသည့္အခါျဖစ္ေစ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ ေျမတူးေဖာ္စက္ ႏွင့္ တပ္ဆင္ထားမႈတုိ႔၏ 
လႈပ္ရွားမႈအား တားဆီးကာကြယ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။

ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ
KX91-3S2 သည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈျပဳလုပ္ရန္ လြန္စြာလြယ္ကူသည္။ ေဘးဘက္ႏွင့္ ေနာက္ဘက္ 
ကာဗာမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔စြာဖြင့္ႏိုင္ၿပီး အဓိကအစိတ္အပုိင္းမ်ားအား ဗဟုိေနရာတြင္ တည္ထားကာ 
အင္ဂ်င္၊ ဆီတိုင္ကီ၊ ေရဖယ္ထုတ္ေရးအစိတ္အပုိင္း၊ ေရဒီေယတာ၊ အေအးေပးရီဆာဗိြဳင္ယာ၊ 
ေလစစ္ဇကာ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗားလ္ႏွင့္ ဟုိက္ေျဒာလစ္တိုင္ကီတုိ႔ အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ 
အေရးႀကီးဧရိယာမ်ားအားလုံးကုိ သင့္အား လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိေစပါသည္။

လြယ္ကူသည့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ

လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းပါ ဟုိက္ေျဒာလစ္ 
တပ္ဆင္မႈအစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘရိတ္ကာ သုိ႔မဟုတ္ 
ဘရာ့ရ္ွ ကတ္တာ ကဲ့သုိ႕ေသာ စံျပဳ တတိယေျမာက္ 
ဟုိက္ေျဒာလစ္ျပန္လည္တြန္းကန္မႈ စနစ္သည္ ဆီကို ထိမ္းခ်ဳပ္ေရးဗားလ္မ်ားအား 
မျဖတ္သန္းရေတာ့ဘဲ တုိင္ကီထဲသုိ႕ တုိက္႐ုိက္စီးဆင္းေစသည္။
၎သည္ ဆီညစ္ညမ္းမႈကို နည္းပါးေစၿပီး အေနာက္ဘက္ဖိအားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးကာ 
ဆီစီးဆင္းသည့္အက်ိဳးရိွမႈကို ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစပါသည္။

   တတိယေျမာက္လုိင္းတန္း
   ဟုိက္ေျဒာလစ္
   ျပန္လည္တြန္းကန္မႈ

   ဗဟုိျပဳ ဆုံလည္ ဘယ္ယာရင္အား 
   ေခ်ာဆီထိုးျခင္း
ဆုံလည္ဘယ္ယာရင္ ဂီယာအသြားမ်ားႏွင့္ လႊဲယမ္းသည့္ ဆလင္ဒါပင္တို႔အတြက္ 
အမဲဆီထိုးသြင္းရာအေပါက္မ်ားအား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာအသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ 
ကုိယ္ထည္၏ေရွ႕ပိုင္းတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ထားသည္။

   အေနာက္ဘက္ 
   ေထာင့္စြန္းပုိင္း 
   အကာအကြယ္ျပဳအစိတ္အပိုင္းမ်ား
အေနာက္ဘက္ ေထာင့္စြန္းတစ္ခုစီရွိ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ 
အကာအကြယ္ျပဳအစိတ္အပုိင္းႏွစ္ခုသည္ 
မလူးမလြန္႕သာေသာ ေနရာမ်ားအတြင္း 
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္စဥ္ အင္ဂ်င္၏ အေပၚဘက္ႏွင့္ေဘးဘက္ရိွ 
ကာဗာမ်ား ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္သည္။

ဒိုဇာအတြက္ အစိတ္အပုိင္းႏွစ္ခုပါရိွသည့္ ပုိက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ဘြန္းေမာင္းတံဆလင္ဒါ ပုိက္မ်ားသည္ ပုိက္မ်ားလဲလွယ္ျခင္းကုိ ရုိးရွင္းေစၿပီး 
ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသည့္အခ်ိန္ကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။

   အစိတ္အပုိင္းႏွစ္ခုပါရွိသည့္ ပုိက္ဒီဇိုင္း

ေဂၚ၏ ဆလင္ဒါပုံပုိက္မ်ားအား ေမာင္းတံအတြင္း ထားရိွသည္။
ထုိ႔ျပင္ ဘြန္းေမာင္းတံဆလင္ဒါပုံပုိက္မ်ားအား 
ဘြန္းေမာင္းတံ၏ေအာက္ေျခတြင္ သြယ္တန္းတပ္ဆင္ထားသည္။

   ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ထားေသာ ဆလင္ဒါပုိက္မ်ား

ေရွ႕ပိုင္းတပ္ဆင္မႈအစိတ္အပိုင္းအေပၚရွိ 
မ႑ိဳင္တည္ရွိရာအမွတ္မ်ားႏွင့္ လႊဲယမ္းသည့္ ေဂၚအေပၚရွိ 
ဆက္သြယ္ေရးအမွတ္မ်ားအားလုံးေပၚတြင္ 
ဘြတ္တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားအား မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

   ေရွ႕ပိုင္း ဘြတ္ပင္ေခ်ာင္းမ်ား

လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုပါ

လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုပါ

အက္က်ဴမ်ဴလိတ္တာသည္ စက္ရွိတပ္ဆင္ထားသည့္အစိတ္အပုိင္းမ်ား 
ပိုမိုေဘးကင္းၿပီး စြမ္းရည္ျပည့္၀စြာျဖင့္ အစားထုိးလဲလွယ္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ေပးသည္။
ေသာ့အား “ဖြင့္” အေနအထားသုိ႔ လွည့္ျခင္းက အရံံဟုိက္ေျဒာလစ္ပိုက္အတြင္းရိွ 
ႂကြင္းက်န္ေနသည့္ ဖိအားကုိ ရွင္းလင္းေပးသည္။
အကယ္၍ စက္၏အေရွ႕ပိုင္း တပ္ဆင္ထားမႈအား ျမႇင့္တင္ထားစဥ္တြင္ အင္ဂ်င္အား 
မေတာ္တဆပိတ္မိလွ်င္ ေသာ့အား “ဖြင့္” အေနအထားသုိ႔ လွည့္ျခင္းက ၎ကုိ 
ေဘးကင္းစြာျဖင့္ နိမ့္ခ်မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေစလိမ့္မည္။

   အက္က်ဴမ်ဴလိတ္တာ

   ပိုမိုသာလြန္သည့္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ 
   မတင္ႏိုင္စြမ္း
ထူးျခားဆန္းသစ္သည့္ တန္ျပန္ထိန္းညႇိျခင္း နည္းပညာသည္ 
အဆင့္ျမင့္မားေသာ ေျမတူးေဖာ္စက္၏ တည္ၿငိမ္မႈကို 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။
ဟုိက္ေျဒာလစ္တပ္ဆင္မႈအစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ေဘးဘက္သို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေလးလံေသာ၀န္မ်ားမတင္ျခင္းတုိ႔တြင္ ရွည္လ်ားေသာ 
လိမ့္ခ်သည့္အကြာအေ၀း၊ ပုိ၍နိမ့္ေသာဆြဲအားသက္ေရာက္ရာဗဟိုခ်က္ႏွင့္ 
ေအာက္ခံဖလန္းျပားႏွစ္ထပ္ပါ၀င္သည့္ ခ်ိန္းျပားဆက္႐ိုလာမ်ားက 
ေဘးကင္းျပီး ထိေရာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ ေပးပုိ႔ရန္ ေပါင္းစည္းၾကသည္။

   ROPS/OPG (ထိပ္တန္း၊ အဆင့္ l) 
   ေပါင္းမုိးႏွင့္ စက္ေမာင္းခန္း
ROPS/OPG (ထိပ္တန္း၊ အဆင့္ l) ေပါင္းမုိးႏွင့္ စက္ေမာင္းခန္းသည္ 
မေတာ္တဆ တိမ္းေမွာက္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ အရာ၀တၳဳမ်ား ျပဳတ္က်ျခင္းတုိ႔မွ 
ျပည့္စံုေသာ ကာကြယ္မႈကုိ ေပးသည္။
ROPS ႏွင့္ OPG (ထိပ္တန္း၊ လယ္ဗယ္ l) ႏွစ္ခုလုံးသည္ 
အသုံးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ISO၊ SAE ႏွင့္ OSHA စံသတ္မွတ္ဳမႈမ်ားအား 
ျဖည့္ဆည္းေပးျပီး အလုပ္အေပၚ ေဘးကင္းမွဳႏွင့္ လုံျခံဳမႈတုိ႔အား 
အသာလြန္ဆုံးအဆင့္ရရွိေစရန္ ေသခ်ာေစသည္။

ေရြ႕လ်ားသြားလာေရး အထိန္းဘရိတ္သည္ မလုိလားအပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈကုိ 
တားဆီးရန္ ခ်ိန္းျပားမ်ားကုိ ေလာ့ခ္ခတ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ျခင္းသည္ 
ခ်ိန္းျပားမ်ား၏ ေက်ာဘက္တြင္ထားရိွသည့္ ေျမတူးေဖာ္စက္အား 
သယ္ယူပို႕ေဆာင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ဆင္ေျခေလွ်ာေနရာမ်ား၌ 
ရပ္နားထားသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ စိတ္ခ်လုံျခံဳမႈရွိေစသည္။

   ေရြ႕လ်ားသြားလာေရး အထိန္းဘရိတ္ ဆုံလည္ ထိမ္းသိမ္းေရး ဘရိတ္သည္ ၎၏လတ္တေလာအေနအထားရိွ 
ဆုံလည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား အလုိအေလ်ာက္ေလာ့ခ္ခတ္သည္။
ဤသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က စက္၏ မေတာ္တဆေရြ႕လ်ားမႈကို 
တားဆီးေပးသည္။
ဆင္ေျခေလွ်ာေနရာမ်ားေပၚတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေျမတူးေဖာ္စက္အား လုပ္ငန္းခြင္ႏွစ္ခုအၾကား ဆြဲငင္ေနစဥ္ ဤသုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္က တသီးတသန္႔ အသုံး၀င္သည္။

   ဆုံလည္ ထိမ္းသိမ္းေရး ဘရိတ္

ကူဘုိတာ
စစ္မွန္သည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
အမ်ားဆုံး 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ 
ၾကာရွည္ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈအတြက္



သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ဤကတ္တေလာက္ရွိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

KX91-3 ၏ အလုပ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း

ေမာ္ဒယ္
0.10
 470 
3150
3225
4795
2440
1550
295

Kubota D1703-M-BH-TH1
1647

22.1(29.6) / 2250
4935
3530
3180
2540
5245

80 / 50
1900
1310

35.8(3655)
စတီးလ္
300
2000
1560

3.1 / 4.8
20
9

1550
335

370 / 370
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ပန္႔ပ္ × 2

+ ဂီယာပန္႔ပ္ × 1
ဟိုက္ဒေရာလစ္ပစၥတင္ေမာ္တာ

ဟိုက္ဒေရာလစ္ပစၥတင္ေမာ္တာ - 2F

50

ေဂၚဆံ့သည့္ ပမာဏ
စံျပဳထားသည့္ ေဂၚအက်ယ ္
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 

KX91-3

AKK1860-B

ကူဘုိတာျမန္မာကုမၸဏီလီမိတက္

410

475

1550 1550

1310

1440

1900

13103485
4795

5135

2540

3530

3180

4935

5245

2440

370

370

ယနူစ္ - mm

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

တယ္လီဖုန္း 097-7771-9999




