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คุณสมบ ัติเรืออลูมเิ นียม
•

เป็ นเรืออเนกประสงค์กน
ิ นํ าตืน

•

อายุใช ้งานยาวนาน 10-15 ปี

•

ตัวเรือนํ าหนักเบา ประหยัดแรงม ้าเครือ
% งยนต์ เพิม
% นํ าหนักบรรทุก

•

มีราวจับด ้านข ้างเรือยกเคลือ
% นย ้ายสะดวก

•

ใต ้ทีน
% ั%งบรรจุโฟมความหนาแน่นสูง เพือ
% ป้ องกันเรือจม

•

เมือ
% เกิดอุบต
ั เิ หตุ เรือจะไม่แตกร ้าวเมือ
% เทียบกับ เรือทีใ% ช ้วัสดุเป็ นไฟเบอร์กลาส วัสดุตัวเรือทนทานต่อการฉีกขาด
เมือ
% เกิดการกระแทก ตัวเรือจะไม่ฉก
ี ขาด แต่จะบุบแทน ซึง% สามารถซ่อมแซมได ้ เรือสามารถซ ้อนทับกันได ้

•

การทําสีเรือ ใช ้สีสาํ หรับอลูมเิ นียมโดยเฉพาะ

•

รูปทรงหัวเรือสามารถเลือกได ้ มีแบบให ้เลือก หัวตัด หรือ หัวแหลม

•

ด ้านท ้ายเรือซึง% เป็ นแท่นติดตังเครื%องยนต์ เลือกบังคับเลียวทีเ% ครื%องยนต์ โดยมีคันเข ้าเกียร์ทเี% ครื%องยนต์ หรือ
บังคับเลียวด ้วยพวงมาลัย มีคน
ั เร่งและเข ้าเกียร์ โดยใช ้รีโมทแบบสาย ซึง% ขึนกับเครือ
% งยนต์ทใี% ช ้ติดตัง

•

ถ ้าติดตังแบบบังคับเลียวด ้วยพวงมาลัย จะมีชด
ุ บังคับเลียวแบบไฮโดรลิกเพือ
% ช่วยผ่อนแรง

ความยาว

5.0

เมตร

ความกว ้าง

2.0

เมตร

ท ้องเรือลึก

0.5

เมตร

4

แถว

แถวนั%ง
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รุน
่

T40

รายละเอียด

ขนาด 40 แรงม ้า

ความยาวทังหมด

1106 มิลลิเมตร

ความกว ้างทังหมด

408 มิลลิเมตร

ความสูงทังหมด
แท่นเครือ
% ง , ท่อนเพลา
นํ าหนั ก

1213-1340 มิลลิเมตร
508 มิลลิเมตร หรือ 20 นิว
ประมาณ 75 กิโลกรัม

ความเร็วรอบ

4500-5500 รอบต่อนาที

แรงม ้าสูงสุด

29.4 กิโลวัตต์ หรือ 40 แรงม ้า ที% 5000 รอบต่อนาที

ความเร็วรอบเดินเบา r/min
ชนิดเครือ
% งยนต์
กระบอกสูบ

950-1050
2 จังหวะ
2 สูบ

ปริมาตรกระบอกสูบ

703 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร

ลูกสูบ x ช่วงชัก

80.0 x 70.0 มิลลิเมตร

ระบบจุดระเบิด

CDI

ระบบควบคุม

มีชด
ุ รีโมท

ระบบสตาร์ท

สตาร์ทไฟฟ้ า

ตําแหน่งเกียร์

หน ้า-ว่าง-ถอย

อัตราทดเกียร์

2.00 หรือ 26 ต่อ 13

ระบบยกหาง

ด ้วยไฟฟ้ า

ความจุถังนํ ามันเชือเพลิง
การสินเปลืองนํ ามันเชือเพลิง

24 ลิตร
ประมาณ 20 ลิตรต่อชัว% โมง

อัตราส่วนผสมนํ ามัน L

50 ต่อ 1

ความจุนํามันเกียร์ cm3

430
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เทรเลอร์สําหร ับลากและบรรทุกเรือ
เป็ นรถพ่วงแบบ 1 เพลา
มีแหนบเป็ นระบบรองรับนํ าหนักและกันสะเทือน
โครงสร ้างชุปกัลวาไนซ์ แหนบ และกะทะล ้อ ชุปกัลวาไนท์
มีหัวครอบทีร% ถพ่วงและลูกบอลติดตังกับรถยนต์ทม
ี% าลาก
มีล ้อหน ้าหมุนได ้รอบ ปรับสูง-ตํา% ได ้ และช่วยในการจอดเพือ
% เข ้าพ่วงและถอดพ่วง
มีฐานรองรับหัวเรือ กว ้านมือ และตะขอเพือ
% ดึงเรือและระบบล็อคไม่ให ้เรือเคลือ
% นขณะบรรทุก
สามารถต่อระบบไฟเบรค ไฟเลียว ไฟหรี% กับวงจรไฟจากรถยนต์ทม
ี% าลาก
ไฟท ้ายแบบ LED
สําหรับถอดประกอบเทรเลอร์เพือ
% สะดวกในการขนย ้ายเทรเลอร์ได ้สะดวก
สามารถปรับตําแหน่งระบบรองรับนํ าหนักเพือ
% ให ้เทรเลอร์มค
ี ว่มสมดุลย์และรับนํ าหนักบรรทุกได ้ดี

