13

13

หมวดสินค้า

สารบัญ
ชนิดลูกปน 2 ชั้น รับน้ําหนัก 12,000 กก.

BEARING TURNTABLES

หนา
13-1

ชนิดลูกปนชั้นเดียว รับน้ําหนัก 12,000 กก.

13-2

การรับประกันสินคา

W1

หมวดสินค้ า

จานหมุน

จานหมุน / BEARING TURNABLES

13

CAT-55011 13-06-2559

13

บร�บริษษัทัททรานส
นจ�นเนีจิยเนีร��งยจำกั
โทร 02-513-2571
02 513 2571
ทรานส์เทคเอ็
เทคเอ็
ริ่ง จํดากั ด โทร
TRANSTEC
ENGINEERING
CO.,LTD.
02 512 1735
Transtec Engineering Co.,Ltd. แฟ็แฟ
กซ์กซ02-512-1735

www.transtec-group.com
www.transtec-group.com
sales@transtec-group.com
info@transtec-group.com

จานหมุน

จานหมุน "แม็กนั่ม" ชนิดลูกปื น 2 ชัน้
รุ่ น MTB901 ชนิด B

รหัสสินคา
ความสูง
รับน้ําหนักสูงสุด
น้ําหนักรวม

ตัวเสื้อหรือแหวนบน-ลาง ผลิตจากเหล็กหลอเหนียว ผานกระบวนการอบชุบ
รับแรงกดไดสูง และรับแรงดึงไดมากขึ้น โดยมี
อายุการใชงานมากกวา 250,000 กม. ภายใต
ใชงานในสภาพปกติทั่วไป และมีการดูแลรักษา
อยางสม่ําเสมอ หรืออยางนอย 1 เดือนตอครั้ง
จาระบีที่ใชตองเปนชนิดพิเศษ (ECO-Li 91) และ
ตรวจเช็คการยึดสกรู, น็อตโดยรอบทุกครั้งดวย
การติดตั้งจานหมุนตองติดตั้งกับพื้นผิวที่เรียบ และอยูในแนวระดับ
เดียวกันกับโครงประธานและคานขวาง สิ่งที่สําคัญที่สุด จะตองมีพื้นที่
สัมผัสผิวจานหมุนนีร้ วมทั้งหมด ไมนอยกวา 50% ของพื้นที่ผิวจานหมุน
ทั้งหมด การยึดสกรูติดตั้งจานหมุนนีใ้ ห ใชสกรูที่มีเกรด 8.8 เปนอยางนอย
ที่สุด และยึดสกรู จํานวน 8 ตัวโดยรอบจานหมุนสวนบน และยึดสกรูอีก
8 ตัว โดยรอบจาน หมุนสวนลาง ทั้งนี้ลักษณะการยึดล็อคสกรูใหเปนไป
ตาม TUV (GERMAN TECHNICAL CONTROL BOARD) ดังที่ได
แสดงในภาพ และควรมีแผนกันเลื่อน (WELDING PLATE) เพื่อรับรอง
ในแนวราบที่เกิดขึ้นจากการเรงรถและการหยุดรถ โดยรอบจานหมุนทั้ง
สวนบนและสวนลางของจานหมุน ตองไมเชื่อมถูกจานหมุนโดยเด็ดขาด

13-MTB9012-2B
90 มม.
12,000 กก.
96 กก.

ดานหนารถ
แทนรอง

คัสซี

หมวดสิ
นค้นาค้า
หมวดสิ

จานหมุนBEARING
/ BEARING TURNTABLES
TURNABLES

13
13

45°
แหวนบน

แหวนบน

45°

การติดตั้งและตําแหนงรูยึด
45°

แหวนลาง

เชื่อมแผนกันเลื่อนบน-ลาง

Ø 1108
1074 PCD / ∅18-8 HOLE
Ø 943

45°

สกรูและน็อต

แหวนลาง

แหวนลาง

Ø980
1060 PCD / Ø18-8 HOLE
Ø 1095

แทนรอง

บร�ษัท ทรานส
ทคเอ็นจ�เทคเอ็
เนียร��งนจำกั
2571
0-513-571
บริษัท เทรานส์
จิเนีดยริ่ง จํากั ดโทร โทร02 513
TRANSTEC
ENGINEERING
CO.,LTD.
แฟ
ก
ซ
02
512
1735
Transtec Engineering Co.,Ltd. แฟ็ กซ์ 0-51-1735

32°

CAT-560506 05-03-2559

แหวนบน

20°

90 (ความสูง)
15 15

ลูกปน
2 ชั้น

32°

32°

คัสซี

www.transtec-group.com
www.transtec-group.com
13-1
sales@transtec-group.com 13-1
info@transtec-group.com

BEARING TURNTABLES

จานหมุนชนิดลูกปื นชัน้ เดียว รุ่ น 90/1100.22

สําหรับรถพวง 2 เพลา หรือ 3 เพลา ผลิตจากประเทศเยอรมนี วัสดุเปนเหล็กรีดรอน

13-MTB-1100-22
90 มม.
12,000 กก.
71 กก.

การติดตัง้ จานหมุน ตองติดตัง้ กับพื้นผิวที่เรียบ และอยูในแนวระดับ
เดียวกันกับโครงประธานและคานขวาง สิ่งที่สําคัญที่สุด จะตองมีพื้นที่
สัมผัสผิวจานหมุนนี้รวมทั้งหมด ไมนอยกวา 50% ของพื้นที่ผิวจานหมุน
ทั้งหมด การยึดสกรูติดตั้งจานหมุนนี้ให ใชสกรูที่มีเกรด 8.8 เปนอยางนอย
ที่สุด และยึดสกรู จํานวน 8 ตัวโดยรอบจานหมุนสวนบน และยึดสกรูอีก
8 ตัว โดยรอบจาน หมุนสวนลาง ทั้งนี้ลักษณะการยึดล็อคสกรูใหเปนไป
ตาม TUV (GERMAN TECHNICAL CONTROL BOARD) ดังที่ได
แสดงในภาพ และควรมีแผนกันเลื่อน (WELDING PLATE) เพื่อรับรอง
ในแนวราบที่เกิดขึ้นจากการเรงรถและการหยุดรถ โดยรอบจานหมุนทั้ง
สวนบนและสวนลางของจานหมุน ตองไมเชื่อมถูกจานหมุนโดยเด็ดขาด

แหวนลาง

แหวนบน

ลูกปน 1 ชั้น

แหวนลาง

Ø981
1060 PCD / Ø18-8 HOLE
Ø 1100

สกรูและน็อต

20°

90 (ความสูง)
10 10

แหวนบน

45°
32°

คัสซี

CAT-580058 14-03-2559

แหวนบน

45°

Ø 1108
1074 PCD / ∅18-8 HOLE
Ø 953

13-2

คัสซี

เชื่อมแผนกันเลื่อนบน-ลาง

การติดตั้งและตําแหนงรูยึด

13-2

ดานหนารถ

แทนรอง

45°

รหัสสินคา
ความสูง
รับน้ําหนักสูงสุด
น้ําหนักรวม

แหวนลาง

32°

13
13

45°

หมวดสิ
นค้นาค้า
หมวดสิ

จานหมุ
น น / BEARING TURNABLES
จานหมุ

แทนรอง

32°

www.transtec-group.com
บร�
02 513 2571 www.transtec-group.com
บริษัทท ทรานส
ทรานส์เทคเอ็
เทคเอ็นจ�นเจินีเยนีร�ย�งริจำกั
่ ง จํดากั ด โทรโทร02-513-2571
sales@transtec-group.com
TRANSTEC
ENGINEERING
CO.,LTD.
แฟก02-512-1735
ซ 02 512 1735 info@transtec-group.com
Transtec Engineering Co.,Ltd. แฟ็ กซ์

จานหมุนBEARING
/ BEARING TURNTABLES
TURNABLES

การรับประกันจานหมุน

BEARING TURNTABLES "MAGNUM" WARRANTY

รายละเอียดการรับประกันคุณภาพสําหรับ จานหมุน "แม็กนั่ม"
รายการชิ้นสวนที่รับประกัน

การรับประกั
หมวดสิ
นค้นาสินค้า

จานหมุน

13
13

รับประกัน
1 ป/100,000 กม. การแตกหัก
1. การติดตั้งถูกตองตามคูมือการติดตั้งและการบํารุงรักษา
2. บริษัทฯ พิจารณาเฉพาะอะไหลที่เสียหายเทานั้น
มูลคาไมเกินราคาของผลิตภัณฑ
3. บริษัทฯ รับประกันเฉพาะอะไหล ไมรวมคาแรง
ติดตั้ง, คาเดินทาง และคาใชจายอื่น ๆ
4. วิธีการเคลมสินคา ใหปฏิบัติตามเอกสารการเคลมของบริษัท
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและแกไขเปลี่ยนแปลง
โดยไมจําเปนตองแจงลวงหนา

ขอยกเวนการรับประกัน

1. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
2. การใชงานผิดประเภทหรือดัดแปลงใชงานอื่น
3. การสึกหรอของชิ้นสวน ตามอายุการใชงาน
4. การรับประกันไมรวม การชดเชยคาบริการ, คาสูญเสีย
อันเนื่องมาจากไมไดใชรถ, คาความไมสะดวกและ
ผลจากความเสียหายอื่น ๆ เชน ตัวรถ หรือสินคา

บร�ษัท ทรานส
ทคเอ็นจ�เทคเอ็
เนียร��งนจำกั
2571
02-513-2571
บริษัท เทรานส์
จิเนีดยริ่ง จํากั ดโทร โทร02 513
TRANSTEC
ENGINEERING
CO.,LTD.
แฟ
ก
ซ
02
512
1735
Transtec Engineering Co.,Ltd. แฟ็ กซ์ 02-512-1735

www.transtec-group.com
www.transtec-group.com
sales@transtec-group.com
info@transtec-group.com

CAT-580005 23-06-2558

เงื่อนไขการรับประกัน

W1

