
• ชุดเกียร์ ZF 12 เกียร์เดินหน้าแบบ AMT กึ่งอัตโนมัติ ขับสบาย
 ไม่ต้องเหยียบคลัตช์
• ห้องโดยสารขนาดใหญ่ มีช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ 3 ช่อง 
 พร้อมเบาะนั่งแบบถุงลมขนาดใหญ่ และที่นอน 2 ชั้น เพ่ือการขับทางไกล
• ขับขี่สะดวกสบายด้วย ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ 
 Cruise Control พร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น
• ถังนํ้ามันผลิตจากอลูมิเนียม เบากว่า ทนทานกว่า
• มั่นใจด้วยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS

• เครื่องยนต์ Cummins Commonrail ขนาด 11,800 ซีซี 430 แรงม้า 
 แรงบิด 2,000 นิวตัน-เมตร ที่ 1,000-1,400 รอบต่อนาที พร้อมระบบ
 ช่วยเบรก iBrake ลดภาระเบรกหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการเบรก 
 หรือลงทางลาดชัน เอกสิทธิ์เฉพาะ Cummins 

ซพีี โฟตอน AUMAN EST A 430 แรงมา้ (AMT)ซพีี โฟตอน AUMAN EST A 430 แรงมา้ (AMT)
 รถหวัลากขนาดใหญ ่ระบบส่งกําลงักึง่อตัโนมตั…ิระดบัเวลิดค์ลาส! 

• Cummins Commonrail
 430 แรงม้า

• เกียร์ ZF แบบกึ่งอัตโนมัติ
 12 เกียร์เดินหน้า

• ห้องโดยสารกว้าง
 พร้อมเตียง 2 ชั้น

• ระบบช่วยเบรก iBrake

ไมม่ ีiBrake ม ีiBrake

11.8 ลิตร

รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ 430 แรงม้า (6x4)
CP FOTON AUMAN EST A 430



F

ขอ้มลูดา้นเทคนคิรถรุน่ AUMAN EST A 430 (AMT)

Model A
3,975 7,155 2,500 3,900 1,690 1,420 210 2,030 1,830 850

B C D E F H L M N
AUMAN EST A 430

Dimensions Unit:mm

Model/รุน่รถ 
แบบ BJ4269SNFKB-R4 EST A 430หน่วย Model/รุน่รถ 

แบบ BJ4269SNFKB-R4 EST A 430หน่วย

กก. 50,500

5,045
4,055
9,100

115
11.31

Cummins
ISGe3-430

6
132 x 144
11,800

430/1,900
315/1,900

204/1,000-1,400
2,000/1,000-1,400

17ตอ่ 1
หมอ้นํา้ พรอ้มถงัสํารอง

ป๊ัมน้ํามนัเชือ้เพลงิแรงดนัสูง
ไส้กรองกระดาษ และกรองดกัน้ํา

ไส้กรองกระดาษ แบบหมนุวน

คลตัชแ์หง้แผน่เดยีว มสีปรงิตัวหนอน

ถงัอลมูเินยีม พรอ้มฝาลอ็ก
420 + 260

ดเีซล

2,490x2,280x3,900
ทีน่อน 2 ชัน้

กก.
กก.
กก.

มม.
ซซีี

แรงมา้/รอบตอ่นาที
กโิลวัตต/์รอบตอ่นาที
กก.-ม./รอบตอ่นาที

นวิตนั-ม./รอบตอ่นาที

ลติร

สูบ

กม. / ชม.
องศา

แบบ Hi Roof
ขนาด (กวา้งxยาวxสูง) มม.

ความเรว็สูงสุดบนทางราบ
ความสามารถในการไตท่างชนั

รุน่

แบบ
เครือ่งยนตค์อมมอนเรล ดีเซล 4 จังหวะ

6 สูบ ไดเรคอนิเจคชัน่
เทอรโ์บ อนิเตอรค์ลูเลอร์

หนา้
หลงั
รวม

จาํนวนกระบอกสูบ

ความจกุระบอกสูบ
ความโตกระบอกสูบ x ชว่งชัก

กาํลงัสูงสุด (ECE net)
(ECE net)

(ECE net)
แรงบิดสูงสุด (ECE net)

อตัราส่วนกาํลงัอัด
ระบบระบายความร้อน

เชือ้เพลงิแบบ
ระบบจา่ยเชือ้เพลงิแบบ

ระบบควบคุม

กรองน้ํามนัเช้ือเพลงิแบบ
ถงันํา้มนัเช้ือเพลงิแบบ
ความจน้ํุามนัเชือ้เพลงิ
กรองอากาศแบบ

แบบ

รุน่

อตัราทด เกยีร ์: ตอ่ 1

ZF12TX2420TD (AMT)

เกยีรก์ึ่งอตัโนมติั 12 เกยีรเ์ดนิหนา้

ถอยหลงั 15.540; 12.030; 3.400; 2.640 

รเีวอรส์ เอลเลยีด ไอบมี
6,500

แบนโจ เพลาลอยตวั เฟืองไฮปอยด์
พรอ้มดฟิลอ็ก

26,000
3.083/3.364

แหนบสปรงิ, โชค้อพั พรอ้มเหลก็กนัโครง
ถงุลมจาํนวน 8 ลกู, โชค้อพั

พรอ้มเหลก็กนัโครง

9.00 x 22.5 นอ็ต 10 ตวั
8.25 x 22.5 นอ็ต 10 ตวั

295/80R22.5
315/80R22.5

ฟูลแอรเ์บรก (ลมลว้น) วงจรคู ่แยกหนา้-หลงั
ระบบป้องกนัลอ้ลอ็กขณะเบรก ABS

มอีปุกรณจ์บัความชืน้ระบบลม
ดสิกเ์บรก
ดรมัเบรก

แบบสปรงิเบรกทีล่อ้หลงั
iBrake

ZF8098
18.5
9.00

12V, 165Ah จาํนวน 2 ลกู
24 / 3.08
24 / 7.5

16.690; 12.920; 9.930; 7.670; 5.900;
4.570; 3.660; 2.830; 2.170; 1.680;

1.290; 1.000

กก.

กก.
ตอ่ 1

ตอ่ 1
ม.

โวลต ์/ แอมป์-ชม.
โวลต ์/ แอมป์

โวลต ์/ กโิลวตัต์

มาตรฐาน
เผือ่เลอืก
มาตรฐาน
เผือ่เลอืก

แบบ

แบบ

หนา้ : แบบ

หนา้ : แบบ

หลงั : แบบ

อตัราทดเฟืองทา้ย

หลงั : แบบ

กระทะลอ้

ยาง

แบบ

หนา้
หลงั
เบรกมอืแบบ
เบรกชว่ยแบบ

แบบ
อตัราทด
รศัมวีงเลีย้วแคบสุด

แบตเตอรี่
อลัเตอรเ์นเตอร์
มอเตอรส์ตารท์

: ความสามารถในการรบันํา้หนกั

: ความสามารถในการรบันํา้หนกั

นวิเมตกิและสปรงิไดอะแฟรม

Contact:

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทัง้ขอ้ความและภาพทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารนี ้อาจมีอุปกรณพิ์เศษ
ตดิตัง้เพ่ิมเตมิอยู ่และอาจมจีดุแตกตา่งจากรถทีจ่าํหนา่ยในประเทศ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลีย่นแปลงรายละเอยีด โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคูม่อืการใชร้ถกอ่น
การใช้งาน เพ่ือประสิทธภิาพ และความปลอดภยัในการใช้งาน 

น้ําหนกัหัวเกง๋-แชสซส์ี
นํา้หนกัรวมน้ําหนกัลากจงูสูงสุดนํา้หนกัรวมน้ําหนกัลากจงูสูงสุด

หวัเกง๋

สมรรถนะ

เครือ่งยนต์

ระบบจา่ยเช้ือเพลงิ และกรองอากาศ

คลตัช์

เกียร์

แชสซส์ี
เหลก็รปูตวั [ แบบขัน้บนัได

เพลา

ระบบกนัสะเทอืน

ขนาดลอ้และยาง

ระบบเบรก

ระบบพวงมาลยั

ระบบไฟฟา้และอปุกรณ์

PR1-1219

apichart
Typewriter
FOTON EEC ( โฟตอน อีอีซี )

apichart
Typewriter
M.  081 829 3344


