
 
CÔNG SUẤT 

Gross: 116 kW   155 HP @ 2000 v/p   
Net   : 110 kW   148 HP @ 2000 v/p   

TRỌNG LƯỢNG 
      PC200-8: 19400-20010 kg 

42770- 44110 lb 
PC200LC-8: 20630- 21460 kg 

45480- 47310 lb

Ảnh chụp có thể đã bao gồm thiết bị tuỳ chọn 
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TỔNG QUAN

Câu trả lời xác thực trong tối 
ưu hoá đất đai và môi trường 

Đặc điểm về mặt sinh thái và tiết 
kiệm 

• Tiêu thụ ít nhiên liệu hoàn toàn nhờ 
kiểm soát được động cơ, hệ thống 
thuỷ lực và điện tử 
Giảm tiêu thụ năng lượng xấp xỉ 10%. (So 
với PC200-7) 

• Động cơ ít khí thải 
Động cơ Komatsu SAA6D107E-1 mạnh mẽ, 
nạp tuabin và làm mát sau không đối không 
cho công suất 110 kW. Động cơ này đáp 
ứng các quy định về khí thải EPA Tier 3 và 
EU Stage 3A, mà không giảm đi công suất 
hay năng suất của máy 

  Kiểu tiết kiệm giảm tiêu thụ nhiên liệu. 
 Đồng hồ đo độ tiết kiệm khi hoạt động tiết 
kiệm năng lượng 
 Cảnh báo chạy không lâu hơn nhằm bảo 
toàn nhiên liệu 

• Vận hành ít ồn 
Âm động giảm 2 dB so với PC200-7 cho 
vận hành ít ồn. 

Xem trang 4 và 5.

Thiết kế an toàn 
  Cabin dành cho máy xúc thuỷ lực bảo vệ người vận hành 
trong trường hợp máy bị lật 
 Các tấm chống trượt giúp máy hoạt động an toàn 
 Gia tăng độ an toàn với tầm nhìn hai phía  rộng, có bổ sung 
gương chiếu ngang và chiếu hậu. 
 Hệ thống giám sát chiếu hậu cho phép kiẻm tra đằng sau 
máy một cáhc dễ dàng (tuỳ chọn) 
 OPG bảo vệ nóc mức 2 có tuỳ chọn bảo vệ nóc bắt bulông. 

Xem trang 7. 
 

Màn hình giám sát TFT 
LCD rộng 

  Màn hình giám sát màu đa 
chức năng, rộng 7”, dễ 
dàng sử dụng 
 Có thể hiển thị bằng 12 
ngôn ngữ để nhận sự hỗ 
trợ toàn cầu 

TFT: Tranzito phim mỏng 
LCD: Màn hình tinh thể lỏng  

Xem trang 8. 
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Ảnh chụp có thể bao gồm thiết bị tuỳ chọn 

Cabin rộng rãi, tiện lợi 
  Cabin ít ồn tương tự như xe chở khách 
 Ít rung nhờ khung gắn đệm giảm chấn 
 Điều áp cao độ với tuỳ chọn là điều hoà không khí. 
 Ghế ngồi của người vận hành và khung gắn có đỡ tay cho 
những tư thế làm việc phù hợp.  

Xem trang 6. 

Dễ dàng bảo dưỡng 
  Khoảng cách thay thế dầu, lọc dầu động cơ và lọc dầu thuỷ 
lực lâu. 
 Lọc dầu động cơ và van tháo nhiên liệu được lắp tách biệt, 
tiện cho việc tiếp cận.  
 Được trang bị lọc nhiên liệu trước theo tiêu chuẩn (với bộ 
tách nước) 
 Chức năng làm mát hướng về cùng một phía, cho phép chỉ 
ghép và tháo duy nhất thiết bị làm mát.  
 Được trang bị với hệ thống giám sát EMMS 

Xem trang 9. 

CÔNG SUẤT 
Tổng: 116 kW 155HP tại 2000v/p
Tịnh: 110 kW 148HP tại 2000v/p

TRỌNG LƯỢNG VẬN HÀNH: 
PC200-8: 19400 – 20010 kg 

42.770 – 44.110 lb 
PC200LC-8: 20630 – 21460 kg 

45.480 – 47.310 lb 

DUNG TÍCH GẦU 
0,50 – 1,17 m3 

0,65 – 1,53 yd3 
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CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ MẶT SINH THÁI VÀ TIẾT KIỆM 

Công nghệ Komatsu 

 
Komatsu phát triển và chế tạo tất cả các 
chi tiết chính như động cơ, các chi tiết 
điện tử và thuỷ lực.  
Với công nghệ của mình cùng ý kiến của 
khách hàng, Komatsu đã đạt được những 
thành tựu lớn về công nghệ.  
Để đạt cả năng suất và kinh tế, Komatsu 
đã phát triển các chi tiết chính với sự 
kiểm soát toàn diện và kết quả là sự ra 
đời thế hệ máy xúc mới với tính năng cao 
và thân thiện với môi trường. 

Ít hao nhiên liệu 

Động cơ Komatsu SAA6D107E-1 
(ecot3) mới này cho phép giảm đáng 
kể lượng khí thải Nox, với điều khiển 
động cơ điều khiển bơm nhiên liệu 
nhiều lớp một cách chính xác. Sức 
bền của toàn bộ động cơ  gia tăng 
nhờ hệ thống bơm nhiên liệu áp suất 
cao dành riêng cho máy xây dựng. 
Độ tiêu thụ nhiên liệu trên giờ của 
máy xúc này được giảm đáng kể sử 
dụng kỹ thuật so khớp động cơ và 
thiết bị thuỷ lực hiệu quả cao. Khả 
năng tiết kiệm nhiên liệu còn được 
mở rộng hơn với kiểu vận hành E và 
đồng hồ đo độ tiết kiệm. 

Tiêu thụ nhiên liệu                      giảm 10%

So với PC200-7 tại kiểu hoạt động  P và 100 
hiệu quả hoạt động. 
Độ tiêu thụ nhiên liệu biến đổi dựa theo điều 
kiện công việc. 



 

MÁY XÚC THUỶ LỰC 

Đồng hồ đo độ tiết kiệm hỗ trợ 
các công tác tiết kiệm năng 
lượng 

Được trang bị đồng hồ đo độ tiết 
kiệm ngay trong tầm nhìn, bên phải 
màn hình màu đa chức năng hiển 
thị mức độ thân thiện môi trường và 
tiết kiệm nhiên liệu. Nổi bật với 
biên độ màu xanh, thể hiện mức độ 
giảm khí thải CO2 và mức tiêu thụ 
nhiên liệu hiệu quả.  

Lựa chọn các kiểu hoạt động 

Hai kiểu hoạt động được cải tiến 
hơn. 

Kiểu P- kiểu Tăng lực hay ưu tiên 
công tác tiêu thụ ít nhiên liệu, 
nhưng vẫn duy trì được tốc độ thiết 
bị, năng suất và công suất tối đa. 

Kiểu E- Kiểu Tiết kiệm hay ưu tiên 
nhiên liệu giảm tiêu thụ nhiên liệu 
hơn nữa, nhưng vẫn duy trì tốc độ 
làm việc giống kiểu P dành cho 
những công việc nhẹ.  

Bạn có thể chọn kiểu Tăng lực hoặc 
Tiết kiệm theo đặc thù công việc 
bằng cách nhấn nút trên màn hình 
giám sát.  

Động cơ ít khí thải 
Động cơ Komatsu SAA6D107E-1 đáp ứng các 
quy định EPA, Tier 3 và EU Stage 3A và mức độ  
khí thải NOx giảm 
29% so với PC200-7. 

Vận hành ít ồn 
Hoạt động êm nhờ động cơ ít ồn và các phương pháp triệt tiêu tiếng 
ồn từ gốc.  

Cảnh báo chạy không 

Cảnh báo chạy không hiển thị trên màn 
hình trong trường hợp động cơ chạy 
không từ năm phút trở lên, giúp tránh 
tiêu hao nhiên liệu một cách không cần 
thiết. 

Tiếng ồn động 

Đồng hồ đo độ tiết kiệm

Ưu tiên nhiên liệu 
Kiểu E 
Ưu tiên công tác 
Kiểu P
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MÔI TRƯỜNG CÔNG TÁC 

Cabin ít ồn 

Cabin thiết kế mới vô cùng vững 
chắc, có khả năng giảm ồn tuyệt 
vời. Cải tiến hoàn toàn với việc 
giảm nguồn gây ồn và sử dụng 
động cơ, thiết bị thủy lực và điều 
hoà không khí ít ồn. Nhờ vậy, máy 
hoạt động êm như xe chở khách. 
 
Độ xóc ít nhờ khung cabin giảm 
xóc  

Máy xúc PC200-8 sử dụng khung 
cabin dẻo, giảm chấn, có khoảng 
chạy lớn, và bổ sung lò so. Khung 
cabin giảm chấn mới này kết hợp 
với bàn đỡ chắc chắn, giúp giảm 
rung tại chỗ ngồi của người vận 
hành.  

Cabin có điều áp 

Tuỳ chọn điều hoà, lọc khí và áp 
suất khí bên trong cao hơn (+6,0 
mm Aq +0,2”Aq) chống bụi thâm 
nhập vào trong cabin.  

Cabin thiết kế mới, rộng rãi 

Cabin thiết kế mới, rộng rãi, 
ghế ngồi ngả được. Chiều cao 
và độ nghiêng theo chiều dọc 
có thể điều chỉnh dễ dàng bằng 
cần kéo. Bạn có thể điều khiển 
tư thế đỡ tay và thanh đỡ cho 
phù hợp với mình.  
Ghế có thể ngả thẳng hoàn 
toàn, có tựa đầu.  

Điều hoà tự động (tuỳ chọn) 

Bạn có thể cài đặt nhiệt độ cabin
một cách 
dễ dàng và 
chính xác 
với các 
công cụ 
chỉnh trên  
màn hình LCD rộng. Chức năng 
điều khiển hai nấc làm mát hoặc 
sưởi ấm phía trên đầu và phần chân 
riêng. Chức năng khí theo luồng 
này giữ nhiệt độ trong cabin luôn 
phù hợp, dù bất kê mùa nào. Chức 
năng tan băng giữ kính đằng trước 
trong suốt 
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Cần khoá 
Khoá áp suất thủy 
lực nhằm tránh 
chuyển động không 
định. Chỉ có chức 
năng khởi động từ 
số không cho phép 
máy khởi động 
trong trạng thái 
khoá.

Gương chiếu bên, chiếu hậu và 
gương ngang lớn 
Với gương chiếu bên trái lớn, bổ sung 
gương chiếu hậu và cạnh bên, PC200-
8 đáp ứng yêu cầu ISO về tầm nhìn.   

Hệ thống giám sát chiếu hậu (tuỳ chọn) 
Người vận hành có thể quan sát phía sau máy với màn
hình giám sát màu.

Màn hình giám sát của camera 
chiếu hậu  

Các tấm chống 
trượt 
Các tấm chống 
trượt có độ bền cao, 
duy trì lâu dài khả 
năng siêu bám.     

Vách ngăn khoang bơm/ động cơ 
Bức ngăn khoang bơm/ động cơ ngăn không cho dầu bắn 
vào động cơ trong trường hợp ống dẫn thuỷ lực bị vỡ.  

Các nắp bảo vệ nhiệt 
và quạt được bố trí 
quanh các bộ phận của 
động cơ có nhiệt độ cao 
và truyền động quạt.   

Bảo vệ nhiệt và quạt 

Đặc điểm an toàn 
Cabin dành cho máy xúc thuỷ lực 
Cabin được thiết kế dành riêng cho máy xúc thuỷ lực, 
tăng cường chắc chắn nhờ khung cấu trúc dạng ống. 
Khung cabin này có độ bền và độ chịu va chạm cao, 
giảm rung chấn tốt. Dây lưng an toàn giữ an toàn cho 
người vận hành khi bị lắc ngang. 
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Màn hình giám sát LCD rộng, 
đa ngôn ngữ 
Màn hình màu rộng, thân thiện với 
người sử dụng, hoạt động chính xác 
và êm. Giao diện đã được cải tiến, 
màn hình tinh thể lỏng TFT giúp đọc 
dễ dàng ở các góc độ và điều kiện 
ánh sáng. Các công tắc điều khiển 
đơn giản và dễ dàng. Các phím chức 
năng cơ bản đơn giản hoá các công 
tác điều khiển đa năng. Hiển thị dữ 
liệu bằng 12 ngôn ngữ cho hỗ trợ 
toàn cầu.  

Màn hình màu LCD rộng 

Lựa chọn kiểu 
Màn hình giám sát màu, đa chức năng, có 2 lựa chọn, 
kiểu Tăng lực và kiểu Tiết kiệm, kiểu dành cho công tác 
Nâng, kiểu dành cho công tác Phá và kiểu Gá lắp.  Chức năng giám sát 

Bộ cảm biến giám sát mức 
dầu của động cơ, nhiệt độ 
làm mát, nạp ắc-quy và tắc 
đường khí, v.v…, và hiển thị 
trên màn hình LCD mọi bất 
thường mà nó phát hiện. 

Chức năng bảo dưỡng 
Bộ giám sát thông báo trên 
màn hình LCD thời gian thay 
dầu và lọc khi đến hạn. 

Chức năng ghi nhớ dữ 
liệu sự cố 
Bộ giám sát lưu giữ các sự 
cố bất thường để có thể xử lý 
hiệu quả.  

EMMS 
(Hệ thống giám sát quản lý thiết bị) 

• Năng suất/ công suất tối đa 
• Chu kỳ nhanh

• Mức v/p, lưu lượng thuỷ lực của động
cơ đạt tối da  

• Áp suất thuỷ lực tăng 7%  

• Tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời

• Mức v/p, lưu lượng thuỷ lực của động
cơ đạt tối da, 2 chiều

Kiểu dành cho 
công tác Nâng  

Kiểu Tiết kiệm  

Kiểu dành cho 
công tác Phá 

Kiểu Gá lắp 

Lợi thế 
Kiểu Tăng lực  

Ứng dụng Công tác 

Kiểu dành cho công tác Nâng 
Khi lựa chọn kiểu dành cho công tác Nâng này, công 
suất nâng tăng 7% bằng cách tăng áp suất thuỷ lực. 

 Các công 
tắc chức 
năng  

Các công 
điều khiển 
điều hoà  

Đồng hồ chỉ báo 

Công tắc điều khiển cơ bản 

Giảm tốc tự động 
Kiểu ưu tiên công tác 
Tốc độ di chuyển 
Đồng hồ nhiệt độ nước động 
cơ 

Đồng hồ nhiệt độ dầu thuỷ lực 
Đồng hộ nhiên liệu 
Đồng hồ đo độ tiết kiệm 
Bảng chon công tác chức năng 

Giảm tốc tự động 
Chọn kiểu ưu tiên công tác 
Chọn công tác di chuyển  

Huỷ lệnh ủi 
Gạt nước 
Rửa kính chắn gió 
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CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ BẢO DƯỠNG 

Tách nước và các 
tạp chất khác 
trong dầu nhằm 
tránh những sự 
cố về dầu. (Tích 
hợp bơm mồi). 

Được trang bị bộ lọc dầu trước 
(với thiết bị tách nước) 

 Dễ dàng tiếp cận bộ lọc dầu 
động cơ và van tháo nhiên liêu
Bộ lọc dầu động cơ và van tháo 
nhiên liệu được lắp rời, giúp dễ dàng 
tiếp cận. 

Được trang bị với Van tháo tiết
kiệm theo tiêu chuẩn  
Bảo vệ quần áo và nền đất xung 
quanh dính bẩn do dầu rỉ ra trong lúc
thay dầu động cơ.  

được 400 lít, chống mòn 
hiệu quả nhờ được sử lý 
chống rỉ.  

Bình nhiên liệu dung tích lớn, 
chống rỉ 
Bình nhiên liệu dung tích lớn chứa

Khung bánh xích nghiêng 
Chống tích bụi đất và dễ dàng vệ 
sinh bùn đất. 

trợ bởi xi-
lanh giảm 
chấn capô 
máy trợ khí 

Xi-lanh giảm chấn capô máy 
trợ khí 
Capô máy mở đóng dễ dàng được hỗ

Tấm trải sàn cabin giặt được 
Dễ dàng vệ sinh tấm trải sàn của 
máy PC200-8. Bề mặt nghiêng nhẹ 
được phủ bằng tấm trải có gờ và  
các lỗ thoát nước.   

 

Dầu và lọc lâu 
phải thay 
Sử dụng vật liệu lọc 
tốt và dầu dùng được 
lâu dài giúp kéo giài 
thời hạn thay thế.   

Kéo dài thời hạn tra dầu mỡ 
cho các thiết bị công tác (tuỳ 
chọn) 
Bạn có thể mua thêm tuỳ chọn là 
ống lót và miếng chêm bằng nhựa 
dẻo dành cho chốt của các thiết bị 
công tác, trừ gầu, nhằm kéo dài thời 
hạn bôi trơn tới 500 giờ.

Tấm lọc điều hoà (tuỳ chọn) 
Tấm lọc điều hoà có thể tháo và lắp 
bằng tay giúp bảo dưỡng dễ dàng. 

Lọc điều hoà bên 
trong 

Lọc điều hoà bên 
ngoài 

Lọc dầu thủy lực  

Dầu và lọc dầu 
động cơ 

Dầu và lọc 
dầu động cơ 

Dầu thuỷ lực 

Lọc dầu thuỷ lực 

mỗi

mỗi

mỗi

giờ
giờ

giờ
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THÔNG SỖ KỸ THUÂT 

ĐỘNG CƠ KHUNG GẦM

HỆ THỐNG THUỶ LỰC 

BỘ TRUYỀN ĐỘNG VÀ PHANH 

NƯỚC LÀM MÁT VÀ DẦU NHỚT (LÀM ĐẦY LẠI) 

TRỌNG LƯỢNG VẬN HÀNH ( TƯƠNG ĐỐI) 

HỆ THỐNG QUAY TOA 

Loại…………………………………..……. Komatsu S6D102E-1 
Kiểu………..….…… Làm mát bằng nước , 4 thì, bơm trực tiếp 
Đường khí…………........................... Nạp tuabin, làm mát sau 
Số xi lanh………..………………………………………….….…. 6 
Kích thước xi lanh……………………………….…. 107x124mm 
Dung tích pít tông ….…………………………………....... 6,69 lít 
Công suất: 
  SAE J1995………………………………..…….… Tổng 116 kW 
ISO 9249/ SAE J1349…………………………..... Tịnh 110 kW 

  Vòng tua………………………………………………… 2000 v/p 
Phương thức truyền động quạt làm mát bộ tản nhiệt … cơ học 
Điều tốc………………..………... Cơ học, điều khiện mọi tốc độ  
Đạt yêu cầu Tier EPA 2006 3 và Stage EU 3A 

Khung giữa……………………...........................….. Hình chữ X 
Khung xích…………………..….........................… Tiết diện hộp 
Đệm của xích………………................................…….. Đệm kín 
Điều chỉnh xích ...............................……………...…… Thuỷ lực 
Số guốc xích: 
   PC200-8 .............................................................. 45 mỗi bên 
   PC200LC-8 ......................................................... 49 mỗi bên  
Số con lăn đỡ………………….................……… 2 con mỗi bên 
Số con lăn tỳ: 
   PC200-8 ................................................................ 7 mỗi bên 
   PC200LC-8 ........................................................... 9 mỗi bên  

Kiểu ………….……Hệ thống Thuỷ lực Thông minh (HydrauMind), 
hệ thống đóng tâm với các van cảm ứng trọng tải  

và van bù áp suất 
Kiểu lựa chọn công tác …………………………………………….. 5 
Bơm chính: 
   Kiểu ………………………………… Piston có dung tích khả biến 
   Bơm của …..… Cần, tay cần, gầu, quay toa và mạch di chuyển 
   Lưu lượng tối đa …………………………………………… 439 l/p 
   Cấp cho mạch điều khiển ………………..…………. Van tự giảm 
Máy thuỷ lực: 
   Di chuyển ………….……. 2 x động cơ pittông trục với phanh đỗ 
   Quay toa …….. 1 x động cơ pittông trục với phanh giữ quay toa 
Cài đặt van xả: 
   Mạch thực hiện ……………… 37,3 MPa 380 kgf/cm2 5.400 psi 
   Mạch di chuyển ……….………37,3 MPa 380 kgf/cm2 5.400 psi 
   Mạch quay toa ……….……… 28,9 MPa 295 kgf/cm2 4.190 psi 
   Mạch lái …………………………… 3,2 MPa 33 kgf/cm2 470 psi 
Xylanh thuỷ lực (Số xylanh- kích thước): 
   Cần ……………………………. 2- 120 mm x 1334 mm x 85 mm 
   Tay cần ……………………..…. 1- 135 mm x 1490 mm x 95 mm 
   Gầu ………………..……… đối với  tay cần 2,41 m và 2,93 m là 

          1- 115 mm x 1120 mm x 80 mm 
          …… …… …..………..…………… đối với tay cần 1,84 m là  

1- 125 mm x 1110 mm x 85 mm 

Điều khiển lái ……………………………………….. 2 nấc có pê đan 
Phương thức truyền động ……………………………….…Thuỷ tĩnh 
Lực đòn kéo tối đa ……………………..…………. 178 kN 18200 kg 
Khả năng leo dốc …………………………………………… 70 % 350 

Tốc độ di chuyển tối đa: Nhanh ……………………….….. 5,5 km/h 
                  (Số tự động) Trung bình ………………………. 4,1 km/h 
                  (Số tự động) Chậm ………………..…………... 3,0 km/h 
Phanh chân …………………………………………….. khoá thuỷ lực 
Phanh tay ………………………………….…..… phanh cơ dạng đĩa  

Phương thức truyền động ……………………………..…….Thuỷ tĩnh 
Giảm tốc …………………………………..….….. Bánh răng hành tinh 
Bôi trơn vòng răng………………………………………….…Ngập mỡ 
Phanh hệ thống ……....................................………… Khoá thuỷ lực 
Phanh ngắt/ khoá quya toa ………………….….. Phanh cơ dạng đĩa 
Tốc độ quay toa……………………………………….…….…. 12,4 v/p 

Thùng nhiên liệu……………….………….…….................. 400 lít 
Két nước làm mát……………………………………………20,4 lít 
Động cơ…………………………………………………….…23,1 lít 
Truyền động cuối mỗi bên……………………………………3,3 lít 
Truyền động quay toa……………………………………….. 6,6 lít 
Thùng dầu thuỷ lực………………………………..………….135 lít 

Trọng lượng vận hành bao gồm cần liền 5700 mm, tay cần 2925 
mm, gầu thuận SAE 0,80 m3 (gầu đầy), dung tích két nước mát, 
nhiên liệu đầy, người vận hành và thiết bị tiêu chuẩn.  
 

PC200-8 PC800LC-8 Guốc 
xích Trọng 

lượng 
Áp suất 
trên nền 

Trọng 
lượng 

Áp suất 
trên nền 

500 mm 
 19400kg 53,0 kPa - - 

600 mm 
 19500kg 45,1 kPa 20630kg 43,1 kPa 

700 mm 
 19750kg 39,2 kPa 20900kg 37,3 kPa 

800 mm 
 20010kg 34,3 kPa 21180kg 33,3 kPa 

900 mm 
 - - 21460kg 29,4 kPa 

 



 

MÁY XÚC THUỶ LỰC 

Độ dài tổng thể 

Độ dài tiếp đất (vận chuyển):  

Độ cao tổng thể (tới đỉnh cần) 

Độ rộng tổng thể 
Độ cao tổng thể (tới đỉnh cabin) 
Độ sáng gầm, đối trọng 

Khoảng cách xích 
Độ rộng đường chạy của xích 
Độ rộng guốc xích 
Độ cao vấu xích 
Độ cao buồng máy 
Độ rộng buồng máy 
Khoảng cách từ tâm quay tới cuối xe 

Độ sáng gầm (tối thiểu) 
Bán kính quay đuôi xe 
Độ dài tiếp đất của xích 
Độ dài xích 

Tay cần
Độ đào cao tối đa
Độ xả cao tối đa
Độ đào sâu tối đa 
Độ sâu đào vách thẳng 
đứng tối đa 
Độ đào sâu tối đa tại 
đường đào mức 8 
Độ đào với tối đa
Độ đào với tối đa trên 
mặt bằng
Bán kính quay nhỏ nhất
Lực đào của gầu ở công 
suất lớn nhất
Lực co tay gầu ở công 
suất lớn nhất 
Lực đào của gầu ở công 
suất lớn nhất 
Lực co tay gầu ở công 
suất lớn nhất 
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KẾT HỢP GẦU THUẬN, TAY VÀ CẦN 

BIÊN ĐỘ HOẠT ĐỘNG 

KÍCH THƯỚC 

Độ dài tay cần 

Dung tích gầu 
(đầy) 

Độ rộng Trọng lượng 
Số lượng 

răng 

Độ dài tay cần 

Có lưỡi cắt cạnh bên Có lưỡi cắt cạnh bênKhông có lưỡi cắt bên

Dùng thông dụng, dung trọng lên tới 1,8tấn/m3 

Dùng thông dụng, dung trọng lên tới 1,5tấn/m3 
Công tác hạng nhẹ, dung trọng lên tới 1,2tấn/m3

Không dùng được 



 

Độ với từ tâm quay toa  
Độ cao móc gầu 
Công suất nâng 
Giới hạn nâng mặt trước 
Giới hạn nâng hai bên 
Giới hạn nâng ở độ với lớn nhất 

Các điều kiện: 
• Cần liền 5700 mm 
• Gầu chứa đầy được 0,8 m3  SAE 
• Độ rộng guốc xích:  
- PC200-8: Vấu tam giác 600 mm  

Tay cần Gầu đầy Guốc xích vấu xích tam giác 
TỐI ĐA 

Tay cần Gầu đầy Guốc xích vấu xích tam giác 
TỐI ĐA 

Tay cần Gầu đầy Guốc xích vấu xích tam giác 
TỐI ĐA 

CÔNG SUẤT NÂNG VỚI LỰA CHỌN ƯU TIÊN CÔNG TÁC NÂNG 



 

Độ với từ tâm quay toa  
Độ cao móc gầu 
Công suất nâng 
Giới hạn nâng mặt trước 
Giới hạn nâng hai bên 
Giới hạn nâng ở độ với lớn nhất 

Các điều kiện: 
• Cần liền 5700 mm 
• Gầu chứa đầy được 0,8 m3  SAE 
• Độ rộng guốc xích:  
- PC200LC-8: Vấu tam giác 700 mm  

Tay cần Gầu đầy Guốc xích vấu xích tam giác
TỐI ĐA 

Tay cần Gầu đầy Guốc xích vấu xích tam giác
TỐI ĐA 

Tay cần Gầu đầy Guốc xích vấu xích tam giác 
TỐI ĐA 

CÔNG SUẤT NÂNG VỚI LỰA CHỌN ƯU TIÊN CÔNG TÁC NÂNG 



 

THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN 

THIẾT BỊ TUỲ CHỌN THIẾT BỊ TUỲ CHỌN 

* Máy phát điện, 35 Ampere, 24 V 
* Các tấm chống trượt 
* Giảm tốc tự động 
* Hệ thống làm ấm động cơ tự động 
* Ắc quy, 110 Ah/2 x 12 V 
* Van treo cần 
* Cabin, bảo vệ nóc OPG mức 2, có thể 
ghép với tuỳ chọn là bảo vệ nóc bắt bu-
lông  
* Đối trọng 
* Lọc khí dạng khô, 2 khâu 
* Còi điện 
* Hệ thống giám sát EMMS 

* Động cơ Komatsu SAA6D107E-1 
* Hệ thống bảo vệ động cơ nóng quá mức 
* Cấu trúc tấm bảo vệ quạt 
* Các bộ điều chỉnh xích thuỷ lực (mỗi bên) 
* Màn hình giám sát màu, đa chức năng 
* Hệ thống tối đa hoá công suất 
* Hệ thống điều khiển thuỷ lực PPC 
* Lưới chống bụi của bộ tản nhiệt và làm mát dầu 
* Gương chiếu hậu 
* Các gương chiếu hậu (RH, LH, phía sau và 
ngang) 
* Động cơ khởi động, 4,5 kW/24V x 1 
* Quạt hút 

* Tấm chắn dẫn hướng xích, bộ phận trung tâm 
* Con lăn bánh xích 
   - PC200-8: mỗi bên 7 con 
   - PC200LC-8: mỗi bên 9 con 
* Guốc xích 
   - PC200-8: 600 mm, vấu tam giác 
   - PC200LC-8: 700 mm, vấu tam giác 
* Báo hiệu di chuyển 
* Đền công tác, 2 (cần và RH) 
* Hệ thống lựa chọn kiểu công tác 

* Hệ thống lọc bổ xung cho nhiên liệu chất 
lượng kém 
* Điều hoà với thiết bị làm tan băng 
* Máy phát điện, 60 Ampere, 24 V 
* Tay cần 
   - Tay 2925 mm  
   - Tay 2925 mm  
   - Tay 2925 mm  
* Ắc quy, công suất lơn 
* Tấm bảo vệ nóc bắt bu-lông, (Bảo vệ người 
vận hành mức 2) 
* Cần 5700 mm 

* Các phụ kiện dành cho cabin 
   - Che mưa  
   - Che nắng  
* Tấm bảo vệ phía trước cabin 
   - Tấm bảo vệ toàn bộ chiều cao  
   - Tấm bảo vệ nửa phần chiều cao  
* Bộ sưởi ấm với thiết bị làm tan băng 
* Quãng cách thời gian bôi trơn tấm bạc lọt 
của thiết bị công tác được kéo dài (500 giờ)  
* Hệ thống màn hình giám sát phía sau 
* Dây dai an toàn, có thể co lại được 
* Ghế ngồi giảm chấn 

* Van hệ thống 
* Guốc xích, vấu tam giác 
   - PC200-8: 500 mm, 700 mm, 800 mm 
   - PC200LC-8: 600 mm, 800 mm, 900 mm  
* Bảo vệ phía dưới khung bánh xích 
* Bảo vệ con lăn bánh xích (toàn bộ chiều 
dài) 
* Đèn công tác 
   - 2 đèn trên cabin 
   - 1 đèn trên đối trọng  

* Gầu nạo rãnh 
   - Công suất 
 SAE 0,80 m3, đầy 

CECE 0,70 m3, đầy 
Rộng 1800 mm 

* Gầu hình thang, lý tưởng cho công tác đào 
hào, hệ thống thoát nước 
   - Công suất 

SAE 0,7 m3, đầy 
CECE 0,5 m3, đầy 

* Gầu cho công tác hoàn thành tạo dốc, dùng 
trong việc nạo dốc đê.  
   - Công suất 
 SAE 0,40 m3, đầy 

CECE 0,35 m3, đầy 
Rộng 2000 mm 

* Gầu xới dùng cho nền đất đá, cứng  
   - Công suất 
 SAE 0,62 m3, đầy 

CECE 0,56 m3, đầy 
Rộng 990 mm 

* Lưỡi xới một răng và ba răng được khuyên 
dùng cho các công tác đào, phá đá, đào đất 
cứng, dỡ vỉa hè, v.v…  

GẦU DÀNH CHO CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT


