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ဟိုက္ဒေရာလစ္ပစၥတင္ေမာ္တာ

ဟိုက္ဒေရာလစ္ပစၥတင္ေမာ္တာ - 2F

68

ေဂၚဆံ့သည့္ ပမာဏ

စံနႈန္းမီ ေဂၚအက်ယ္ - (ျဖတ္သည့္ဓားသြား ပါေသာ/ မပါေသာ)

စက္အေလးခ်ိန္

ေဆာင္ရြက္သည့္အေလးခ်ိန္ (စက္ေမာင္းသူ၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္အပါအဝင္ - 75kg) 

အတိုင္းအတာမ်ား

(သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္အေျခအေနတြင္)

အလံုးစံုအရွည္

အလံုးစံုအျမင့္

အလံုးစံုအက်ယ္

အနည္းဆံုး ေျမျပင္ျပတ္သားရွင္းလင္းမႈ

ေ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 အမ်ားဆုံး ပင့္မမႈ/ ေျမျပင္ေအာက္သုိ႔ အမ်ားဆုံး ပစ္ခ်မႈ

အင္ဂ်င္

အလုပ္လုပ္သည့္ႏႈန္း

လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးအစား

လမ္းေၾကာင္း အက်ယ္

သြားလာသည့္အပိုင္း

လႊဲရမ္းသည့္အျမန္ႏႈန္း

ဓားသြား

ဆံုလည္ေမာ္တာအမ်ိဳးအစား

သြားလာသည့္ေမာ္တာအမ်ိဳးအစား

ေလာင္စာဆီ တိုင္ဂီဆံ့သည့္ ပမာဏ

ဟိုက္ဒေရာလစ္ပန္႔ပ္အမ်ိဳးအစား
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815

4310 1190
5500

5960
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440
410

6100 ယနူစ္ - mm

U55-6 ၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

    ဤကတ္တေလာက္ရွိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

AKK1859-B

ကူဘုိတာျမန္မာကုမၸဏီလီမိတက္
အကြက္နံပါတ္ C27၊ ဇုန္ A၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ။
တယ္လီဖုန္း 097-7771-9999

U55-6
ကူဘုိတာေျမတူးစက္အေသးစား



အထက္တန္းစားရသကုိ ခံစားလုိက္ပါ

အလုပ္မ်ားျပားျခင္းႏွင့္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို အလုပ္ကုိ 

မ်ိဳးစုံေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းအတြက္ စြမ္းအားမ်ားေပါင္းစပ္ထားသည့္ ကူဘုိတာ U55-6 သည္ 

မည္သည့္စိန္ေခၚမႈကုိမဆုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ဤအဆင့္မီ 5.5 တန္ေလးေသာစက္အား က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ေနရာတြင္ေတာင္မွ 

ထိေရာက္စြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာတည္ၿငိမ္မႈျဖင့္ 

ပံုစံထုတ္တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

အဆင့္ျမႇင့္ထားေသာ တူးျခင္းႏွင့္ မတင္ျခင္းစြမ္းအားႏွင့္ ေခ်ာေမြ႔ေသာသြားလာမႈ 

စြမ္းေဆာင္ရည္တုိ႔ႏွင့္အတူ ဤကူဘုိတာသည္ အမွန္တကယ္ပင္ အရာအားလုံးပါရွိေနပါသည္။

အဆင့္ျမင့္ ေျမတူးစက္အေသးစား
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U55-6ယခင္ေမာ္ဒယ္
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ROPS (လိမ့္သြားျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးသည့္တည္ေဆာက္ပံု) ႏွင့္ FOPS (ျပဳတ္က်သည့္အရာကုိုိ 
ကာကြယ္ေပးသည့္တည္ေဆာက္ပံု) တုိ႔ေပၚရွိ ဖိစီးမႈမ်ားကုိခြဲျခားဆန္းစစ္မႈသည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေၾကာင္း ျပသေနပါသည္ -

�လုိအပ္သည့္ စြမ္းအင္စုပ္ယူႏိုင္စြမ္း
�လုိအပ္သည့္ကုန္သယ္ႏိုင္စြမ္း
�စက္ေမာင္းသူ၏ ေဘးကင္းမႈဇံုကုိေသခ်ာေစသည္

12V “စီးကရက္မီးညႇိသည့္အရာ” ေဆာ့သည္ 
အရန္စြမ္းအင္ကုိ ျဖည့္စြမ္းေပးပါသည္

အက်ယ္ခ်ဲ႕ထားေသာေမာင္းႏွင္
ခန္းသည္ 
စက္ေမာင္းသူ၏သက္ေတာင့္
သက္သာရိွမႈကုိ တုိးျမႇင့္ေပးသည့္ 
ပိုက်ယ္ေသာစက္ေမာင္းသူ၏
ေနရာကုိ ျဖည့္စြမ္းေပးပါသည္။
အထူးသျဖင့္ 
ပိုက်ယ္သည့္ေျခခ်စရာေနရာ
သည္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း 
စက္ေမာင္းသူ၏စိတ္ဖိစီးမႈကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။

ပိုက်ယ္သည့္စက္ေမာင္းသူေနရာ

ကူဘုိတာ၏အသိဉာဏ္ျမင့္မားေသာထိန္းခ်ဳပ္စနစ္
၏ သာလြန္ေကာင္းမြန္မႈအရ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဒိုင္ခြက္အသစ္သည္ 
စက္ေမာင္းသူ၏လက္ထိပ္မ်ားကုိ 
သက္ေတာင့္သက္သာရိွေစပါသည္။
ပိုမိုလြယ္ကူေသာခလုတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ 
အသုံးျပဳသူႏွင့္ရင္းႏီွးကၽြမ္းဝင္ေသာ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဒိုင္ခြက္အား စက္ေမာင္းသူ၏ 
ညာဘက္ေထာင့္ေရွ႕နားတြင္ 
ေနရာခ်ထားပါသည္။
ဤစက္ေမာင္းသူသည္ ျမင္ႏိုင္စြမ္းကုိ 
အံ့မခန္းတုိးျမႇင့္ေပးသည့္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာဖန္သားျပင္ကုိ 
မ်က္ႏွာမူထားပါသည္။
လြယ္ကူစြာအသုံးျပဳႏုိင္မႈျဖင့္ 
ညႊန္ျပသည့္အရာမ်ားႏွင့္ 
အခ်က္ေပးကိရိယာမ်ားကုိ 
လြယ္ကူစြာဖတ္႐ႈႏိုင္ကာ သင္သည္ ေျမတူးစက္၏ 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအေျခအေနကုိ 
အၿမဲတမ္းသတိျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ROPS/FOPS ေမာင္းႏွင္ခန္း
အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ထားသည့္မွတ္တမ္းအား U55-6 တြင္ အလုိအေလ်ာက္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ 
သင္သည္ ထည့္သြင္းပါရိွေသာျပကၡဒိန္ကုိ ႐ုိးရွင္းစြာစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ စက္၏အသုံးျပဳမႈေန႔စြဲမ်ားကုိ ရက္ေပါင္း 
90 အထိ ျပန္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ထားသည့္မွတ္တမ္း

စံႏႈန္းမီေမာ္ဒယ္

သတိေပးထားသည့္ေမာ္ဒယ္

အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ထားသည့္မွတ္တမ္း

ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္သတင္းအခ်က္အလက္

U55-6 ေပၚတြင္၊ သင္သည္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈကို အမွန္တကယ္ ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ပိုက်ယ္သည့္စက္ေမာင္းသူေနရာအား အက်ယ္ခ်ဲ႕ထားသည့္ေမာင္းႏွင္ခန္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဒိုင္ခြက္အသစ္သည္ အဆင့္မီကာ အဆင္ေျပေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျဖည့္စြမ္းေပးပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအား 
ယခင္ကထက္စာလွ်င္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာအသံုးျပဳလာႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာအဆင့္ျမႇင့္ထားပါသည္။

ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ 
စက္ေမာင္းသူအတြက္သက္ေတာင့္သက္သာရိွမႈ

ROPS ဖိစီးမႈ ခြဲျခားဆန္းစစ္မႈ ရလဒ္

ကုန္

ဖိစီးမႈတန္ဖိုး

ျမင့္

နိမ့္

FOPS-1 ဖိစီးမႈ ခြဲျခားဆန္းစစ္မႈ ရလဒ္

ျပဳတ္က်သည့္အရာ

သက္ေသာင့္သက္သာရိွေသာ 
ေနာက္သုိ႔မီကာထုိင္ႏိုင္သည့္ ထုိင္ခံု

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဒိုင္ခြက္

ခြက္ထည့္
သည့္ေနရာ

အရန္စြမ္းအင္ပံ့ပိုးမႈ

A

အသံုးျပဳသူဆက္တင္ခလုတ္
ကရိန္းမုဒ္ေရြးသည့္အရာ
*ကရိန္းမုဒ္သာ

A
B

သတင္းအခ်က္အလက္ခလုတ္
ဖန္သားျပင္ေရြးသည့္ခလုတ္

C
D

B C D

လုပ္ေဆာင္မႈ
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P1
56.1L + P2

56.1L

အထက္တန္းစားစြမ္းေဆာင္ရည္
အဆင့္ျမႇင့္ထားသည့္ အင္ဂ်င္ႏွင့္ အျမင့္မားဆံုးေသာ ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္သည္ ေျမတူးျခင္း၊ ေျမညႇိျခင္း၊ မျခင္းႏွင့္ 
သြားလာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းအတြက္ ထိေရာက္မႈကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစပါသည္။

ကူဘုိတာ၏ အဆင့္ျမႇင့္ထားေသာ ပန္႔ပ္ 3 ခုပါေသာ အာ႐ုံခံျခင္း ဟုိက္ဒေရာလစ္စနစ္သည္ 
ကုန္အရြယ္အစားကုိ ထည့္တြက္စရာမလုိဘဲ ပုိမိုေခ်ာေမြ႔သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ေသခ်ာေစပါသည္။
၎သည္ စက္ေမာင္းသူ၏လီဗာလႈပ္ရွားမႈအကြာအေဝးအရ ဟုိက္ဒေရာလစ္ဆီအား စီးဆင္းေစပါသည္။
ရလဒ္အားျဖင့္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေလာင္စာဆီစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပုိမိုေခ်ာေမြ႔သည့္သြားလာျခင္းကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။

သြားလာျခင္းမျပဳသည့္အခါ

သြားလာသည့္အခါ

သြားလာမႈ (ညာ)
သြားလာမႈ (ဘယ္)

ဒိုဇာ
လႊဲရမ္းမႈ

လက္တံႀကီး
လက္တံ

ေဂၚ
AUX1

ဆံုလည္

ပန္႔ပ္ 3 ခုပါေသာ အာ႐ုံခံျခင္း ဟုိက္ဒေရာလစ္စနစ္

သြားလာမႈ၊ ဆုံလည္ႏွင့္ ဒိုဇာအသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ပဲ့ကုိင္ထိန္းေက်ာင္းမႈမွ 
သတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ားကုိ အသံုးခ်ျခင္းမ်ားအား အလင္း၊ ဟုိက္ဒေရာလစ္ပိုက္ေလာ့ထိန္းခ်ဳပ္မႈလီဗာ၏ 
႐ိုးရွင္းေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ဟုိက္ဒေရာလစ္ပိုက္ေလာ့ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အျပည့္ပါေသာ လီဗာ

ေအာ္တုိေျပာင္းသည့္စနစ္သည္ ဆြဲသည့္အားႏွင့္ ေျမေနရာေပၚတြင္မူတည္၍ 
အလုိအေလ်ာက္သြားလာမႈေျပာင္းျခင္းအား ျမင့္မွ နိမ့္သုိ႔ ေျပာင္းႏုိင္ေစပါသည္။
ဒိုဇာလီဗာေမာင္းေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ သြားလာသည့္ အျမန္ႏႈန္း 2 ခလုတ္ ေပါင္းစပ္ပါရိွျခင္းသည္ 
ရပ္ထားျခင္းႏွင့္ ေကြ႔ျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ပုိမိုေခ်ာေမြ႔သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစပါသည္။

ေအာ္တုိေျပာင္းျခင္းပါရိွေသာ သြားလာသည့္ အျမန္ႏႈန္း 2 ခု

ဘရိတ္ကာကဲ့သုိ႔ေသာ တစ္လမ္းသြားဟုိက္ဒေရာလစ္ခ်ိတ္တြဲမႈႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ စံႏႈန္းမီ 
တတိယလုိင္းဟုိက္ဒေရာလစ္အျပန္စနစ္သည္ ဆီအား ထိန္းခ်ဳပ္ဗားမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းရျခင္းမရွိဘဲ တုိင္ကီထဲသုိ႔ 
တုိက္႐ိုက္ျပန္လည္စီးဝင္ႏိုင္ေစပါသည္။
၎သည္ ဆီညစ္ညမ္းမႈကုိ နည္းပါးေစၿပီး အေနာက္ဘက္ဖိအားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးကာ 
ဆီစီးဆင္းသည့္အက်ိဳးရိွမႈကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစပါသည္။

တတိယလုိင္းဟုိက္ဒေရာလစ္အျပန္
ေဘးကင္းေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္၊ 
ပါကင္ဘရိတ္မွာ စံႏႈန္းမီအသြင္အျပင္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
၎သည္ ထရပ္ကားေပၚတြင္ တင္ပို႔သြားလာျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ဆင္ေျခေလွ်ာေပၚတြင္ ကားရပ္နားျခင္းတုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္သည့္အေတာအတြင္း ေဘးကင္းမႈကုိ 
ျမင့္မားေစပါသည္။

ပါကင္ဘရိတ္

လက္တံႀကီးကုိ တင္ျခင္း - 138.6%
ေဂၚခ်ိဳးဖ်က္မႈ - 116.0%

*ယခင္ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

ေျမတူးျခင္းႏွင့္ လက္တံႀကီးကုိမတင္သည့္အားကုိ 
တုိးေစသည္

ဒိုဇာႏွင့္ ေဂၚအသြားၾကားတြင္ 
တုိေတာင္းသည့္အကြာအေဝး

ပန္႔ပ္ 3 ခုပါေသာ အာ႐ံုခံျခင္းစနစ္

တစ္လမ္းသြား

ႏွစ္လမ္းသြား

ဖရိန္တြင္ ေျမႀကီးမ်ားစုပံုလာျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
ပံုစံထုတ္ထားသည္
ဖရိန္တြင္ ေျမႀကီးမ်ားစုပံုလာျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
ပံုစံထုတ္ထားသည္

X ပံုစံႏွင့္ ေစာင္းထားေသာလိုင္းဖရိန္X ပံုစံႏွင့္ ေစာင္းထားေသာလိုင္းဖရိန္

ရႊံ႕မ်ားကပ္ညိျခင္းကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည့္ 
အထူးပုံစံအသစ္ပါရိွေသာ ခုိင္ခံ့သည့္ေအာက္ေျခ
ရႊံ႕မ်ားကပ္ညိျခင္းကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည့္ 
အထူးပုံစံအသစ္ပါရိွေသာ ခုိင္ခံ့သည့္ေအာက္ေျခ

အသစ္ပံုစံထုတ္ထားေသာ ခိုင္ခံ့သည့္ေဂၚအသစ္ပံုစံထုတ္ထားေသာ ခိုင္ခံ့သည့္ေဂၚ

ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္ထားသည္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္ထားသည္

တည္ေဆာက္ပါရွိသည့္အမ်ိဳးအစား 
အလုပ္လုပ္သည့္မီး
တည္ေဆာက္ပါရွိသည့္အမ်ိဳးအစား 
အလုပ္လုပ္သည့္မီး

လက္တံဆလင္ဒါအကာလက္တံဆလင္ဒါအကာ

လြယ္ကူသည့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ 
အစားထုိးလဲလွယ္မႈအတြက္ လြတ္လပ္သည့္ပိုက္မ်ား
လြယ္ကူသည့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ 
အစားထုိးလဲလွယ္မႈအတြက္ လြတ္လပ္သည့္ပိုက္မ်ား

ဒိုဇာပိုက္ကို ပိုင္းျခားထားသည္ဒိုဇာပိုက္ကို ပိုင္းျခားထားသည္

ဒိုဇာႏွင့္ ေဂၚအသြားၾကားရိွအကြာအေဝးမွာ တုိေတာင္းသည္။္ ၎သည္ 
ကတၱရာခင္းရာတြင္ အလႊာလုိက္ကြာျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးၿပီး 
အလုပ္လုပ္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ျမင့္တက္ေစပါသည္။

ဘရိတ္ကာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ 
အလုပ္ထိေရာက္မႈ 
က်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးခ်ယ္ခြင့္
ရွိသည့္
ဘရိတ္ကာ
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ေအာ္တုိစက္ဝင္႐ိုးလည္ျခင္း

အ
င္ဂ

်င
္အ

ျမ
န္ႏ

ႈန္း

အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း
ရပ္ေနသည္

အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း
ရပ္ေနသည္

(ထိန္းခ်ဳပ္လီဗာကို မထိဘဲထားခဲ့သည္) (ထိန္းခ်ဳပ္လီဗာကို အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ေနသည္)

အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျပန္လည္စတင္သည္

အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ခ်ိန္

အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း
ရပ္ေနသည္

ကူဘိုတာစစ္မွန္သည့္
အစိတ္အပိုင္းမ်ား
အမ်ားဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ 
ၾကာရွည္ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအတြက္

A

FC D

B

E

V2607-DI-E3-BH-5

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ အင္ဂ်င္ႏွင့္
လြယ္ကူသည့္ ျပဳျပင္ထိန္းသမ္ိးမႈ
အားေကာင္းေသာ ထိုးသြင္းသည့္အင္ဂ်င္အသစ္သည္ 
အလုပ္တိုင္းအတြက္ ျမင့္မားသည့္စြမ္းေဆာင္ရည္ကို 
ျဖည့္စြမ္းေပးပါသည္။
အျပည့္ဖြင့္ႏိုင္ေသာစက္ဖံုးမ်ားပါရွိသည့္ 
အင္ဂ်င္ဒီဇိုင္းအသစ္၏ေပါင္းစပ္ပါဝင္မႈသည္ 
လြယ္ကူသည့္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈကို 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစပါသည္။

ေအာ္တုိစက္ဝင္႐ိုးလည္သည့္စနစ္
ကူဘုိတာ၏ေအာ္တုိစက္ဝင္႐ိုးလည္ေသာစနစ္သည္ ေလာင္စာဆီ 10% အထိကုိ ေႁခြတာရန္ အကူအညီေပးပါသည္။ 
ထိန္းခ်ဳပ္လီဗာမ်ားသည္ ေလးစကၠန္႔ထက္ၾကာေအာင္္ ၾကားေနတြင္ရွိေနသည့္အခါ အင္ဂ်င္မွာ အလုိေလ်ာက္ စက္ဝင္႐ိုးလည္လာပါသည္။
မည္သည့္ထိန္းခ်ဳပ္လီဗာကုိမဆုိ ေရႊ႕လုိက္ကာ အင္ဂ်င္မွာ ခ်က္ျခင္း ခ်ိတ္ဆက္မိပါသည္။
ဤဆန္းသစ္ထားေသာအသြင္အျပင္သည္ ဆူညံသံ၊ အိတ္ေဇာေငြ႔ထြက္ျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳသည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။

တစ္ဖက္တည္း အင္ဂ်င္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ
ကူဘုိတာသည္ လြယ္ကူသည့္လုပ္ေဆာင္ႏို္င္မႈအတြက္ တစ္ဖက္ျခမ္းေပၚတြင္ မူလအင္ဂ်င္အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ စုစည္းထားျခင္းျဖင့္ 
အလြန္အမင္း႐ုိးရွင္းသည့္ ပုံမွန္အလွည့္က်ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈကုိ ျပဳလုပ္ပါသည္။
အင္ဂ်င္ႏွင့္ အျခားေသာအေရးႀကီးသည့္အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။

ကူဘုိတာ၏ မူလ DI အင္ဂ်င္
U55-6 အား ကူဘုိတာ၏ အထင္ႀကီးဖြယ္ 47.6 HP 
တိုက္႐ိုက္ထုိးသြင္းသည့္အင္ဂ်င္မွ 
စြမ္းအားေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေျမတူးျခင္းႏွင့္ မတင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ တုိးျမႇင့္ရန္ 
စြမ္းအားကုိထည့္သြင္းဖန္တီးထားသလုိ ၎သည္ 
ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈကုိလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။

အျပည့္ဖြင့္ႏိုင္သည့္စက္ဖံုးမ်ား
အျပည့္ဖြင့္ႏိုင္သည့္စက္ဖံုးႏွစ္ခု - ညာဘက္ျခမ္းစက္ဖံုးႏွင့္ 
အေနာက္ဘက္စက္ဖံုး - သည္ ေလာင္စာဆီတုိင္ကီႏွင့္ 
ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္ကုိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအား ပုိမိုလြယ္ကူေစရန္အတြက္ 
လြယ္ကူစြာအသုံးျပဳႏုိင္ေစရန္ ျဖည့္စြမ္းေပးပါသည္။

ေနာက္သုိ႔ေစာင္းထားေသာဆီအေအးခံသည့္အရာ
မူလီႏွစ္ခုကုိ ႐ုိးရွင္းစြာဖယ္ရွားလုိက္ျခင္းျဖင့္ 
ဆီအေအးခံသည့္အရာသည္ 
ဆီအေအးခံသည့္အရာႏွင့္ 
ေရလည္အံုၾကားတြင္ 
သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္အတြက္ 
ပိုမိုလြယ္ကူေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ 
ေအာက္သုိ႔ဆင္းလာကာ 
ေရွ႕သုိ႔တုိးလာပါသည္။

ေလသန္႔စင္ကိရိယာ

ေလသန္႔စင္ကိရိယာညႊန္ျပသည့္အရာ

ေရခြဲျခားသည့္အရာ

ဆီစစ္

စတင္သည့္ေမာ္တာ

ျပန္လွန္လွ်ပ္ထုတ္စက္

A
B
C
D
E
F



1960

1040

ျမင့္မားသည့္အသုံးခ်ႏိုင္စြမ္း ကူဘုိတာ U55-6 သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ အသုံးဝင္ပါသည္

ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ပံုစံကုိ လြယ္ကူစြာေျပာင္းႏုိင္ပါသည္။

က်စ္လစ္သည့္အၿမီးပုိင္းဒီဇုိင္းသည္ 
က်ပ္တည္းသည့္အလုပ္ခြင္တြင္ ေဘးကင္းကာ 
ယုံၾကည္မႈရွိေစသည့္ အသုံးျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစပါသည္။

ကူဘိုတာေျမတူးစက္အေသးစားမ်ားအား လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပိုက္ခ်ျခင္း၊ ေျမယာေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ 

ေရထိန္းသိမ္းသည့္ပေရာဂ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးအသုံးခ်မႈမ်ားတြင္ ကမာၻအႏွံ႔၌ 

အသုံးျပဳလွ်က္ရွိေနပါသည္။

ကူဘိုတာ၏ကမာၻ႔အဆင့္မီ အသြင္အျပင္မ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အားလုံးတြင္ အခက္ခဲဆုံးေသာအေျခအေနမ်ား၌ လြယ္ကူကာ 

ထိေရာက္သည့္ အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ လုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစျခင္းျဖင့္ အဆုိပါေျမတူးစက္အေသးစားမ်ားအား မည္သည့္စိန္ေခၚမႈကုိဆုိ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေစပါသည္။

ဖိတ္စင္ထြက္ျခင္းကုိတားဆီးရန္ ဆီျပန္ျဖည့္သည့္အခါ 
ဆီျဖည့္ျခင္းသတိေပးခ်က္ခလုတ္ကုိ ႐ုိးရွင္းစြာ 
ႏွိပ္လုိက္ပါ။ စစခ်င္းတြင္ “တီ-တီ” ဆုိသည့္ 
တခ်က္ျခင္းျမည့္သည့္အသံထြက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေလာင္စာဆီတုိင္ကီျပည့္သည့္အခါ 
ဆက္တုိက္အခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္လာရန္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ 
လ်င္ျမန္စြာ
အသံျမည္
လာမည္ျဖစ္
ပါသည္။

ပိုက္ေလာ့ထိန္းခ်ဳပ္မႈလီဗာႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအတက္အက်ရိွမႈအရ 
စီစဥ္ထားသည့္ 
အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္တုိ႔၏ 
ေပါင္းစပ္ျခင္းသည္ 
ေခ်ာေမြ႔သည့္အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 
ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

သာလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ေခ်ာေမြ႔စြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း

က်စ္လစ္သည့္အၿမီးပုိင္း

ဆီျပန္ျဖည့္ျခင္းသတိေပးခ်က္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ပံုစံအေျပာင္းအလဲ
 (ပုံစံ 2 မ်ိဳး) ကိရိယာေဘာက္စ္သည္ အေရွ႕ဘက္ရွိ 

ညာဘက္ျခမ္းစက္ဖံုးအတြင္းတြင္ရွိေသာ 
စံႏႈန္းမီအသြင္အျပင္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ကိရိယာေဘာက္စ္

အနည္းဆုံး အၿမီးပုိင္းေကြ႕သည့္အခ်င္းဝက္

က်စ္လစ္သည့္အၿမီးပိုင္းဒီဇိုင္းႏွင့္ အျခားေသာ 
အသံုးျပဳသူႏွင့္ရင္းႏွီးသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 
အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္သည့္အခါ အဆင္ေျပမႈကို 
ျဖည့္စြမ္းေပးပါသည္။
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ဟိုက္ဒေရာလစ္ပစၥတင္ေမာ္တာ

ဟိုက္ဒေရာလစ္ပစၥတင္ေမာ္တာ - 2F

68

ေဂၚဆံ့သည့္ ပမာဏ

စံနႈန္းမီ ေဂၚအက်ယ္ - (ျဖတ္သည့္ဓားသြား ပါေသာ/ မပါေသာ)

စက္အေလးခ်ိန္

ေဆာင္ရြက္သည့္အေလးခ်ိန္ (စက္ေမာင္းသူ၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္အပါအဝင္ - 75kg) 

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 အမ်ားဆုံး ပင့္မမႈ/ ေျမျပင္ေအာက္သို႔ အမ်ားဆုံး ပစ္ခ်မႈ

အင္ဂ်င္

အလုပ္လုပ္သည့္ႏႈန္း

လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးအစား

လမ္းေၾကာင္း အက်ယ္

သြားလာသည့္အပိုင္း

လႊဲရမ္းသည့္အျမန္ႏႈန္း

ဓားသြား

ဆံုလည္ေမာ္တာအမ်ိဳးအစား

သြားလာသည့္ေမာ္တာအမ်ိဳးအစား

ေလာင္စာဆီ တိုင္ဂီဆံ့သည့္ ပမာဏ

ဟိုက္ဒေရာလစ္ပန္႔ပ္အမ်ိဳးအစား

m
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

3

5665

4005

2830

1825
1960

990

3630

1960610

815

4310 1190
5500

5960

2460

440
410

6100 ယနူစ္ - mm

U55-6 ၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

    ဤကတ္တေလာက္ရွိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

AKK1859-B

ကူဘုိတာျမန္မာကုမၸဏီလီမိတက္
အကြက္နံပါတ္ C27၊ ဇုန္ A၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ။
တယ္လီဖုန္း 097-7771-9999




