
U15-3
ကူဘုိတာေျမတူးစက္အေသးစား



ကူဘိုတာေျမတူးစက္အေသးစားသည္ သုံးစြဲသူ၏ စိတ္ေက်နပ္မႈကုိ စြဲေဆာင္ကာ သင့္အား 
အေကာင္းဆုံးစြမ္းေဆာင္မႈကုိ ေျပာင္းလဲေပးစြမ္းပါသည္။
သင္သည္ က်ပ္တည္းသည့္ေနရာတြင္ ခက္ခဲသည့္အလုပ္ကုိလုပ္ရသည့္အခါ 
တျခားအရာမ်ားထက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ U15-3 ကုိသာ သတိရလုိက္ပါ။
ဤက်စ္လစ္ေသာေျမတူးစက္သည္ လုိအပ္သည့္စြမ္းအား၊ လုိအပ္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
ေခ်ာေမြ႔သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိ႔ကုိ ေပးစြမ္းပါသည္။

နည္းပညာ

ကမာၻ႔အဆင့္မီအထူးမီနီ။

အဆင့္မီလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ကူဘုိတာနည္းပညာ၏မူလရသကို 
စုစည္းထားပါသည္။

13HP အင္ဂ်င္သည္ လံုေလာက္သည့္စြမ္းအားႏွင့္ သင္၏လိုအပ္သည့္အလုပ္တြင္ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို ျဖည့္စြမ္းေပးပါသည္။
၎၏ အထက္တန္းက်ေသာ ျမင္းေကာင္ေရႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တို ႔အရ ၎သည္ နည္းပါးသည့္ 
ဆူညံသံ၊ တုန္ခါမႈအဆင့္ႏွင့္ ႁခြင္းခ်က္ထားေလာက္သည့္ ေလာင္စာဆီအက်ိဳးရွိမႈတို ႔ကို 
ေပးစြမ္းပါသည္။

   စြမ္းအားေကာင္းသည့္အင္ဂ်င္

No.1No.1
World s ကူဘိုတာသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ေလာကတြင္ 

ၾသဇာႀကီးမားေသာေနရာတစ္ခုကို ရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
(100HP ေအာက္)



U15-3 ၏ ထူးကဲသာလြန္သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ သင့္အား အခ်ိန္မေရြး 
အေကာင္းဆုံးလုပ္အားကုိ ေပးစြမ္းပါသည္။

အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္

U15-3 ၏ ထူးကဲသာလြန္သည့္ ေရာက္ရိွႏုိင္မႈႏွင့္ ေျမတူးျခင္းအနက္သည္ 
ေျမတူးျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုစီအား အျမင့္ဆုံးလုပ္အား 
အျမန္ႏႈန္းျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာေစပါသည္။

   အလုပ္လုပ္သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္

လက္တံႀကီးအေပၚတြင္တည္ရိွေသာ လက္တံဆလင္ဒါသည္ 
ပ်က္သြားသည့္အေတာအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ 
စြန္႔ပစ္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေတာအတြင္း ပ်က္စီးမႈမွ လုံၿခံဳလွ်က္ရိွပါသည္။

   လက္တံဆလင္ဒါ

လက္တံလႊယဲမ္းမႈသည္ စက္ကုိ လႈပ္ရွားမႈမရိွေစဘဲ ယာဥ္ေမာင္းခန္းအစြန္းႏွင့္ 
နီးကပ္စြာတူးေဖာ္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစပါသည္။
ေနာက္ၿမီးပုိင္းလႊယဲမ္းမႈမရိွသည့္ တည္ေဆာက္ပုံ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ျခင္းျဖင့့္ 
စက္သည္ က်ဥ္းၾကပ္သည့္ေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

   လက္တံလႊဲယမ္းမႈ

အမ်ားဆုံး ေဂၚ၏ ခ်ိဳးဖ်က္မႈအား - 15.2kN(1545kgf)
အမ်ားဆုံး တူးသည့္အနက္ - 2310mm 
အမ်ားဆုံး တူးသည့္အခ်င္းဝက္ - 3900mm
အမ်ားဆုံး ေဒါင္လုိက္နံရံတူးသည့္အနက္ - 1910mm

U15-3 သည္ 990mm မွ 1240mm သုိ႔ခ်ိန္ညႇႏုိိင္ေသာ 
ဟုိက္ဒေရာလစ္လမ္းေၾကာင္းဂိတ္ကုိ အသုံးျပဳထားပါသည္။
တစ္ခုတည္းျဖစ္သည့္ဂီယာကုိထိလုိက္ျခင္းျဖင့္ သင္သည္ လမ္းေၾကာင္းဂိတ္အား 
က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔သြားလာရန္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
စြမ္းဆာင္ရည္တုိးလာရန္အတြက္ တုိးျမႇင့္ႏုိင္ပါသည္။

   ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္လမ္းေၾကာင္းအက်ယ္

ဓားသြားအက်ယ္ကုိေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ပင္က
လက္ႏွင့္ဖယ္ရွားသက့ဲသုိ႔ လြယ္ကူလွပါသည္။

ဘရိတ္ကာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ 
အလုပ္ထိေရာက္မႈ 
က်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဝန္ေဆာင္မႈေနရာအတြက္ 
သြယ္တန္းျခင္းကုိ ရရိွႏုိင္ပါသည္ 
(ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္)။

   ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည့္ဘရိတ္ကာ

ကူဘုိတာသည္ ေဂၚ၏တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ျပဳလုပ္ရန္ လက္တံႀကီး၊ လက္တံႏွင့္ ဆုံလည္တုိ႔အတြက္ 
လြတ္လပ္သည့္ပန္႔ပ္သုံးခုကုိအသုံးျပဳကာ "ပန္႔ပ္ 3 ခုစနစ္" ကုိ အသုံးျပဳထားပါသည္။
၎တြင္ ထိပ္တန္းျဖစ္သည့္ ေျမတူးျခင္းႏွင့္ ကုန္တင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ အသုံးခ်ႏုိင္ေစရန္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ဗားႏွင့္ ဟုိက္ဒေရာလစ္ ပုံေျပာင္းပန္႔ပ္မ်ား တပ္ဆင္ပါရိွပါသည္။

   H•M•S ဟုိက္ဒေရာလစ္စနစ္

အင္ဂ်င္

ေဂၚ

လက္တံႀကီး

ဘယ္ဘက္သုိ႔သြားမည္

အရန္ဟုိက္ဒေရာလစ္

လက္တံ

ညာဘက္သုိ႔သြားမည္

တည့္တည့္သြားျခင္း

ဓားသြား

လက္တံလႊဲယမ္းမႈ

ဆုံလည္

P1 P2 P3

990mm 1240mm

ႀက့ံခုိင္သည့္ ေဂၚ၏ ခ်ိဳးဖ်က္မႈအား

U15-3 တြင္ ေလးလံသည့္ကုန္ႏွင့္ ခက္ခဲသည့္ 
ေျမတူးျခင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္တုိ႔အတြက္ 
လုိအပ္သည့္စြမ္းအား ပါရိွပါသည္။

တည့္တည့္သြားျခင္း

ကူဘုိတာဟုိက္ဒေရာလစ္ခ်ိတ္ဆက္သည့္စနစ္သည္ 
U15-3 အား လက္တံကုိအသုံးျပဳလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္၊ 
ကုန္တင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္ခ်ျခင္းတြင္ ကူညီေနစဥ္တြင္ 
တည့္တည့္အတုိင္း သြားလာႏုိင္ေစပါသည္။

တစ္ၿပိဳင္တည္း ေလးမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈ

ေဂၚ၊ လက္တံႀကီး၊ လက္တံႏွင့္ လႊယဲမ္းမႈတုိ႔ကုိ 
တစ္ၿပိဳင္တည္း ေခ်ာေမြ႔စြာ 
အသုံးျပဳလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။



သင္သည္ လြယ္ကူသည့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈကုိ ရွာေဖြေနပါက U15-3 ကုိ ၾကည့္ၾကည့္လုိက္ပါ။

လြယ္ကူသည့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လမ္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ ပုိက္သြယ္တန္းမႈ၊ 
ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္းႏွင့္ မ်ားစြာေသာ သြယ္တန္းမႈမ်ားပါဝင္သည့္ 
ေရကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာ 
အသုံးျပဳပါသည္။
သင္သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေအာက္တြင္ အဆင္ေျပစြာ 
ေဆာင္ရြက္မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
စစ္မွန္ေသာ ကမာၻ႔အဆင့္မီ ကူဘုိတာေျမတူးစက္အေသးစားသည္ မည္သည့္စိန္ေခၚမႈကုိမဆုိ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။

အသံုးခ်မႈမ်ား

အဝက်ယ္သည့္စက္ဖုံးမ်ားသည္ အင္ဂ်င္ဝုိင္ဂိတ္၊ အေအးခံရည္ထည့္သည့္တုိင္ကီႏွင့္ 
ႏွစ္ထပ္ေလစစ္ကိရိယာတုိ႔ကုိ လြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳႏုိင္ေစပါသည္။ 
ဆီစစ္၊ ေရခြဲျခားသည့္အရာ၊ ဘက္ထရီ၊ ေရလည္အုံႏွင့္ ဆီအေအးခံသည့္အရာတုိ႔ကုိ 
လြယ္ကူစြာအသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

   အဝက်ယ္သည့္စက္ဖံုးမ်ား

U15-3 အေရွ႕ပုိက္မ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ကာကြယ္မႈအတြက္ လက္တံအတြင္းတြင္ 
သြယ္တန္းထားပါသည္။
ဤဒီဇုိင္းသည္ စက္ေမာင္းသူ၏ ျမင္ႏုိင္စြမ္းကုိ တုိးျမႇင့္ေပးၿပီး ပုိက္အသုံးျပုမႈသက္တမ္းကုိ 
ျမင့္တက္ေစကာ ျပင္ဆင္မႈကုန္က်စရိတ္ကုိ နည္းပါးေစပါသည္။

   ကာကြယ္ထားေသာ အေရွ႕ပိုက္မ်ား

   လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး    ေျမယာမြမ္းမံျပဳျပင္ျခင္း

   အေဆာက္အဦအတြင္း    အေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ျခင္း

ႏွစ္ခုပါေသာ ဒုိဇာပုိက္ဆက္သြယ္မႈသည္ ပုိက္အစားထုိးမႈကုိ ႐ုိးရွင္းေစၿပီး 
အလုပ္မလုပ္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။

   ႏွစ္ခုပါေသာ ဒိုဇာပုိက္

လမ္းေၾကာင္းတင္းအားစပရိန္သည္ ခေရာ္လာ၏ ၾကာရွည္ခံႏုိင္စြမ္းကုိ ပ့ံပုိးေပးပါသည္။

   လမ္းေၾကာင္းတင္းအားစပရိန္ ကူဘုိတာ
စစ္မွန္သည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
အမ်ားဆုံး 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ 
ၾကာရွည္ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈအတြက္



သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ဤကတ္တေလာက္ရွိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

U15-3 ၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း

ယနူစ္ - mm

ေမာ္ဒယ္
0.04

450 / 400
1565
1640
3575
2250

990 / 1240
145

Kubota D782-E2-BH7
778

9.6(12.9) / 2300
3540
2440
2310
1910
3900

65 / 58
1430 (1210)

620
15.2 (1545)

စတီးလ္
230
1585
1230

1.9 / 3.7
30
8.7

990 / 1240
260

265 / 180 
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ပန္႔ပ္ x 2

+ ဂီယာပန္႔ပ္ x 1
ေအာ္ဘစ္ေမာ္တာ

ဟိုက္ဒေရာလစ္ပစၥတင္ေမာ္တာ - 2F

18

ေ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 ေကြ႔သည့္အခ်င္းဝက္ (လႊဲရမ္းမႈအပါအဝင္)
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

U15-3

AKK1858-B

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

တယ္လီဖုန္း 097-7771-9999




