ข้อมูลทางเทคนิคของรถบรรทุก TONLY ในแต่ละรุน
่
รุน
่ ของเครือ
่ งจ ักร

น้ำหนักรถ*

คุณสมบัตท
ิ ำงเทคนิค
ของกระบะ

TLM45

TL855BR

TL875BR

TLS551 (รถบรรทุกนา้ )

น้ำหนักรวม (ตัน)

47

65

90

56

น้ำหนักบรรทุก (ตัน)

30

42

60

40

น้ำหนักตัวรถเปล่ำ (ตัน)

17

23

30

16

ควำมจุในระดับพูนล ้นทีส
่ ำมำรถทำได ้ของกระบะ
(คิว)/ควำมจุในระดับเต็มกระบะพอดี (คิว)

25 / 21 (Standard)

ขนำดกระบะบรรทุก
(กว ้ำงxยำวxสูง) (มิลลิเมตร)

Type A : 2350×5120×1750 (Standard)

ขนำดรถทัง้ คัน
(กว ้ำงxยำวxสูง) (มิลลิเมตร)

2650×8420×3340

3220×8895×3760

3470×9150×3975

3165x10137x3900

ระยะห่ำงล ้อ (มิลลิเมตร)

3650+1400

3600+1500

3775+1550

4525+1500

รูปแบบกำรขับ

6×4

6×4

6×4

6x4

ควำมเร็วสูงสุด
(กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

58

42

42

-

วงเลีย
้ วแคบสุด (เมตร)

8

11

11

-

ควำมสำมำรถในกำรไต่ทำงชัน (%)

30%

36%

32%

40%

ระยะห่ำงเมือ
่ บรรทุกเต็มควำมสำมำรถ (มิลลิเมตร)

264

355

385

355

ระยะเบรค
(30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) (เมตร)

15

15

15

15

มุมไต่ / มุมจำก (°)

20/42

33/48

24/48

33/48

ยีห
่ ้อ

Weichai Styre

Weichai Styre

Weichai Styre

Weichai Styre

รุน
่

WD12.336

WD12.375

WD12.420

WP12G380E310

คุณสมบัตท
ิ ำงเทคนิค
ของตัวรถ

รูปแบบ

เครือ
่ งยนต์

2950×5500×1500 (Standard)

3200x5700×1800 (Standard)

Inline, six-cylinder, four-stroke
stroke water-cooled
water
direct injection
turbo-charged
charged diesel engine

ขนำดของถังบรรจุน้ำ:(กว ้ำงxยำวxสูง) 3162x6800x2202 mm.
ปั ม
้ สูบน้ ำ : WLB80-60/90 (Self-suction)

Inline, six-cylinder, four-stroke water-cooled direct injection turbo- Inline, six-cylinder, four-stroke water-cooled direct injection
charged diesel engine
turbo-charged diesel engine

12

12

12

12

กำลังเครือ
่ งยนต์ ( แรงม ้ำ HP )

336

375

420

380

คลัทช์

Diaphragm pull-type Clutch

EATON 430L, diaphragm pull-type
pull
clutch

EATON Enhanced 430 clutch pull-type clutch

EATON 430L, diaphragm pull-type clutch

ระบบส่งกำลัง ( เกียร์ธรรมดำ )

FAST 7DS135 ( 7 forward gears,1 reverse gear)

FAST 7DS180+QH70B(7 forward gears,1 reverse gear)

FAST 7DS180+QH70B(7 forward gears,1 reverse gear)

FAST 7DS180

เพลำหน ้ำ

HANDE cast steel axle

HANDE axle, integral welding structure front axle

20T HANDE axle, integral welding structure front axle

HANDE Front & Middle & Rear Axle

ขนำดยำง
ห ้องโดยสำร

HANDE axle, double hub reducer cast steel axle ,

ratio 6.72

HANDE axle, double hub reducer cast steel axle,

12.00R20/10+1
Single whole rigid A/C cabin（Right cabin)

ratio: 12.87

35T+35T HANDE axle, double hub reducer cast steel axle 12.87

HANDE axle, double hub reducer cast steel axle,
12.87

14.00R25/10+1

14.00R25/10+1

14.00-25/10+1 Option : 14.00R25/10+1

Single whole rigid A/C cabin (Right cabin)

Single whole rigid A/C cabin (Right cabin)

Single whole rigid cabin with A/C (Left cabin)

ratio:

ระบบบังคับเลีย
้ ว

Hydraulic booster steering System

Double Steering System

Double Steering System

Double Steering System

ระบบไฟฟ้ ำ

12V×2 electric system, maintenance-free battery

12V×2 electric system, maintenance-free
maintenance
battery

12V×2 electric system, maintenance-free battery

12V×2 electric system, maintenance-free battery

ระบบกำรยก

Hydraulic

HYVA Alpha

HYVA Alpha

N/A

้ เพลิง (ลิตร)
ควำมจุถังน้ ำมันเชือ

400

400

500

400

ระบบช่วยเบรค

N/A

Option : Eddy-current Retarder

Option : Hydraulic Retarder

N/A

N/A

Enhanced Air Filter(oil type) / New Intake Rubber Pipe with
Frame / Rear a×le resistance Plate with 2 holes / Rust Proof /
Enhanced mirror supporter /

Enhanced Air Filter(oil type) / Enhanced DUAL Leaf Spring / New
Intake Rubber Pipe with Frame / Rear a×le resistance Plate with 2
holes / Rust Proof / Rear Camera /Soot Blower / Enhanced mirror
supporter / Anti-rock Bar(Option)

Enhanced Air Filter(oil type) / New Intake Rubber Pipe with
Frame / Rear a×le resistance Plate with 2 holes / Rust Proof / Enhanced mirror supporter

ส่วนประกอบอืน
่ ๆ

Remark ; Type A = U-type with rear door , Type B = U-type without rear door , Type C = earth rock type without rear door , Type D = box type with rear door

TLM45

38 / 33 (Standard)

ควำมจุ (ลิตร)

เพลำกลำงและด ้ำนหลัง

รำยละเอียดอืน
่ ๆ

Inline, six-cylinder, four-stroke water-cooled direct injection
turbo-charged diesel engine

30 / 25 (Standard)

ควำมจุของถังบรรจุน้ำ : 40m3 /40000 liter/1413ft3
ระยะควำม
กว ้ำงในกำรฉีดพ่นน้ ำ : >14 m
ปริมำณน้ำทีฉ
่ ีด : 0.451L/m3
ระยะกำรฉีดของปื นฉีดพ่นน้ำ :
>25m
ระยะของละอองน้ำหลังจำกฉีดพ่นน้ำ :
>5m

TL855BR

/ *น
น้ำหนักบรรทุก ขึน
้ อยู่กับควำมหนำแน่นของสิง่ ของทีบ
่ รรทุก

TL875BR

TL875M

TLS551

