
www.wellinterparts.com

V.2020



www.wellinterparts.com

รถบรรทุกแบบยกเท

TIPPERS

***รถทีม่คีวามยาวกระบะ มากกว่า 6 เมตร ต้องติดตั้งชุดกนัโคลง (Stabilizer) ทุกคนั***
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คาํอธิบายทัว่ไป

- ขั้นตอนท่ีอธิบายไวใ้นคู่มือฉบบัน้ี เป็นขั้นตอนท่ีแนะนาํในการใชง้าน

กระบอกไฮดรอลิกของ H.S. Penta โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

ทั้งหมดตามท่ีระบุไว ้

- โปรดติดต่อ H.S. Penta หรือศูนยบ์ริการใกลเ้คียง หากมีขอ้สงสยั

เก่ียวกบัคาํแนะนาํภายในคู่มือฉบบัน้ี 

- อาจมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติมสาํหรับการใชง้านร่วมกบัตวัถงัของรถบรรทุก 

ถา้เป็นเช่นนั้น โปรดอยา่มองขา้มหรือเปล่ียนแปลงคาํแนะนาํ โดย

ไม่ไดรั้บคาํอนุญาตท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก H.S. Penta
- หากไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ี อาจทาํใหส้มรรถนะของกระบอก

ลดลง และ/หรือการรับประกนักระบอกสูบส้ินสุดลง

- หากไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ี อาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็สาหสั

หรือเสียชีวติกบับุคคล และ/หรือเกิดความเสียหายกบัอุปกรณ์ และ/

หรือบริเวณขา้งเคียงได้
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การตดิตั้งชุดกระบอก PENTA

Point Dimension Unit

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
F mm
G mm
H mm
I mm
J mm
K mm
L mm

Wc ton
r ton/m3

Wr ton
α °

Maximum load
of each axle

ข้อมูลสําหรับการออกแบบระบบ
A. ความยาวของกระบะ วดัจากขอบนอกดา้นหนา้

ถึงขอบนอกดา้นทา้ยกระบะ

B. ความสูงท่ีวดัจากจุดก่ึงกลางของจุดหมุนดา้นทา้ย

ถึงพื้นของกระบะ

C. ความสูงของกระบะ วดัจากพื้นกระบะถึงขอบ

กระบะดา้นบน

D. ความยาวท่ีวดัจากจุดก่ึงกลางของจุดหมุนดา้น

ทา้ยถึงดา้นทา้ยกระบะ

E. ความยาวท่ีวดัจากจุดก่ึงกลางของจุดหมุนดา้น

ทา้ยถึงจุดก่ึงกลางของแขนยกตวับน

F. ความยาวท่ีวดัจากจุดก่ึงกลางของจุดหมุนดา้น

ทา้ยถึงจุดก่ึงกลางของขายดึตวัล่าง

G. ความสูงท่ีวดัจากจุดก่ึงกลางของจุดหมุนดา้น

ทา้ยถึงจุดก่ึงกลางของขายดึตวัล่าง
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การตดิตั้งชุดกระบอก PENTA

Point Dimension Unit

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
F mm
G mm
H mm
I mm
J mm
K mm
L mm

Wc ton
r ton/m3

Wr ton
α °

Maximum load
of each axle

ข้อมูลสําหรับการออกแบบระบบ
H. ความสูงท่ีวดัจากจุดก่ึงกลางของจุดหมุนดา้น

ทา้ยถึงจุดก่ึงกลางของแขนยกตวับน

I. ความกวา้งของกระบะ วดัจากขอบนอกดา้นซา้ย

ถึงขอบนอกดา้นขวา

J. ความยาวท่ีวดัจากท่ีวดัจากจุดก่ึงกลางของจุด

หมุนดา้นทา้ยถึงจุดก่ึงกลางของจุด CG.

K. ความสูงท่ีวดัจากท่ีวดัจากจุดก่ึงกลางของจุด

หมุนดา้นทา้ยถึงจุดก่ึงกลางของจุด CG.

L. ความสูงท่ีวดัจากจุดก่ึงกลางของขายดึดา้นล่างถึง

จุดปลายของกระบอก

Wc. นํ้าหนกัของกระบะ

r. ความถ่วงจาํเพาะของส่ิงของท่ีบรรทุก

Wr. นํ้าหนกับรรทุก

α. มุมในการยก
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การตดิตั้งชุดกระบอก PENTA

***การตรวจเช็คระดบัของโครงสร้าง***

ก่อนดาํเนินการติดตั้งชุดกระบอกเสาอากาศ (Telescopic cylinder) ส่ิงท่ีสาํคญัอนัดบัแรกท่ีพึงกระทาํ คือ 

การตรวจเช็คระดบัหรือระยะต่างๆของโครงสร้างหลกัใหถู้กตอ้งมากท่ีสุด ในการตรวจวดัระดบันั้น ใหใ้ช้

สายยางนํ้า ทาบแต่ละจุดทั้งดา้นหนา้และดา้นทา้ยใหไ้ดร้ะนาบเท่ากนัทุกจุดหรือใชเ้คร่ืองวดัระดบัตวัยาว

วาง พาดคสัซีซา้ย-ขวา ทั้งดา้นหนา้และดา้นทา้ย ถา้พบวา่ ไม่ไดร้ะดบักนัใหท้าํการปรับระดบัใหเ้ท่ากนัทั้ง

สองดา้น โดยใชแ้ม่แรงหรือตวัยกปรับระดบั จุดท่ีสาํคญัอีกจุดคือระดบัของชุดคานหมุน ตอ้งตรวจเช็ค

ปลายทั้งสองดา้นใหเ้ท่ากนั

ต้องมัน่ใจว่า คสัซีด้านซ้าย-ขวา อยู่ในระนาบเดยีวกนั
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***การตดิตั้งชุดกระบอกไฮดรอลกิ***

โดยทัว่ไปแลว้ การติดตั้งชุดกระบอกไฮดรอลิกแบบ Telescopic จะดาํเนินการไดง่้ายและไม่

ซบัซอ้น ส่ิงสาํคญัท่ีสุดคือ โครงสร้างของตวัรถและกระบะตอ้งสัมพนัธ์กนัทุกมิติ ตวักระบอกตอ้ง

อยูก่ึ่งกลางของกระบะและตั้งตรงในแนวด่ิง พร้อมกนัน้ีตวักระบอกจะตอ้งทาํมุมฉากกบัเพลาหรือ

คานหมุนดา้นทา้ยดว้ย ในการติดตั้งทุกคร้ังตอ้งตรวจเช็คดว้ยระดบันํ้าทั้งท่ีตวักระบอกและคานหมุน

ดา้นทา้ยดว้ย 

การตดิตั้งชุดกระบอก PENTA
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***ข้อควรระวงั***

ในขณะท่ีทาํการติดตั้งชุดกระบอกเสาอากาศ 

ตอ้งทาํการตรวจเช็คและวดัระดบันํ้า จนมัน่ใจวา่ 

ตั้งไดร้ะดบัในแนวด่ิงแลว้ทาํการขนัอดัยดึแน่น

ดว้ยชุดนทั-สกรู หลงัจากนั้นใหท้าํชุดจบัยดึไว้

ใหแ้น่นเพื่อป้องกนัการเอียงไปดา้นใดดา้นหน่ึง

การตดิตั้งชุดกระบอก PENTA

ห้ามทาํการเช่ือมชุดกระบอกไฮดรอลกิโดยเดด็ขาด
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การตดิตั้งชุดกระบอก PENTA

ชุดกระบอกไฮดรอลกิ จะตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งก่ึงกลางบนโครงแชสซีพร้อมกบัชุดยดึต่างๆ ส่ิงท่ีควร

ดาํเนินการ คือ

1. ตรวจสอบวา่ดา้นล่างของชุดกระบอกไฮดรอลิก มีระยะห่างเพียงพอสมควรจากส่ิงกีดขวางท่ีอาจอยู่

ดา้นล่างของกระบอกไฮดรอลิก โดยปกติแลว้ ชุดฐานยดึกระบอกจะวางอยูบ่นคานซบัเฟรมซ่ึงจะอยู่

บริเวณเหนือเคร่ืองยนต,์ ชุดเกียร์หรือชุดคิงพิน ส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งคาํนึงคือ หลงัจากติดตั้งชุดกระบอกแลว้ 

ตอ้งสามารถเขา้ไปตรวจเช็คหรือซ่อมแซมในจุดอ่ืนๆท่ีใกลเ้คียงได้

2. ฐานยดึกระบอกตวัล่าง ตอ้งวางอยูบ่นบ่าแท่นจบัยดึอยา่งแนบสนิทและจบัยดึแน่นดว้ยชุดนทั-สกรู 

M16 เกรด 8.8 ดว้ยแรงขนัอดั 210 Nm.

3. ช่องวา่งระหวา่งกระบอกกบัฐานยดึกระบอกตวัล่าง ตอ้งไม่เกิน 2 มม. และชุดหวัอดัจารบีตอ้งอยูด่า้น

นอกของตวักระบอก เพื่อความสะดวกในการอดัจารบีหล่อล่ืน

4. ชุดแท่นยดึกระบอกหรือคานขวางรับนํ้าหนกั ควรมีขนาด 180*80*8 มม. (เหลก็รางนํ้า ขนาด 7 น้ิว)

เป็นอยา่งตํ่า เพื่อป้องกนัการบิดเบ้ียวชาํรุดขณะทาํการยก ตอ้งทาํการเช่ือมเสริมความแขง็แรงและจบัยดึ

ใหแ้น่นหนา
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การตดิตั้งชุดกระบอก PENTA

การจับยดึชุดแขนยกกระบอก

เน่ืองจากชุดน้ีเป็นจุดท่ีตอ้งรับแรงในการยกมากท่ีสุด จาํเป็นจะตอ้งทาํการยดึใหแ้น่นหนาและแขง็แรง

อยา่งเพียงพอ ส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการ คือ

1. ติดตั้งชุดแขนยกกระบอกใหถู้กตอ้งตามคาํแนะนาํอยา่งเคร่งครัด (ดงัรูป)

2. หา้มติดตั้งชุดแขนยดึแบบกลบัทิศทางกนัหากนํ้าหนกัการยกมากกวา่ 50 ตนั 

3. จบัชุดแขนยกดว้ย สกรู-นทั ขนาด M16 เกรด 8.8 จาํนวนขา้งละ 6 ตวั พร้อมกบัใส่แหวนกนัคลายแลว้

ขนัอดัใหแ้น่น ดว้ยแรงขนัอดัท่ี 210 Nm 

4. หลงัจากขนัอดัแน่นแลว้ ตอ้งทาํการเช่ือมลอ็กตาํแหน่งแขนยกกระบอกทั้งดา้นบนและดา้นขา้งท่ีแขน

ยดึทั้งสองขา้ง ดว้ยเหลก็หนาประมาณ 12 มม. (ดงัรูป) เพื่อป้องกนัการเคล่ือนตวัออกจากตาํแหน่งการใช้

งานในขณะทาํการยก
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ตดัเจาะร่องแผน่เหลก็เป็นวงกลม ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ประมาณ 120 มม. เพื่อเพิ่มความแขง็แรงในการ

ใชง้าน จะตอ้งทาํการเช่ือมภายในรูวงกลมกบัแผน่ผนงักระบะ (PLUG WELDED) แผน่เหลก็น้ีจะถูก

เช่ือมและติดตั้งรวมกบัคานขวางตวัหนา้ดว้ย

***แผ่นเสริมความแขง็แรง***

แผน่เสริมความแขง็แรงของกระบะ

ดา้นนั้น เป็นแผน่เหลก็หนา 12 มม. ซ่ึง

จะเสริมทั้งดา้นหนา้และดา้นขา้งทั้ง

ซา้ยและขวา ในแผน่เหลก็น้ีจะมีการ

การตดิตั้งชุดกระบอก PENTA
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ขนาดและระยะการตัดเว้ากระบะ

กระบอกเสาอากาศ สามารถติดตั้งไดก้บักระบะหนา้เรียบหรือกระบะรูปทรงเวา้ได ้โดยข้ึนอยูก่บั

ความตอ้งการของผูใ้ชง้านหรือผูอ้อกแบบรูปทรง ในกรณีท่ีตอ้งการท่ีตอ้งการตดัเวา้กระบะ ควรมี

ขนาดหรือระยะท่ีเหมาะสมกบัการติดตั้งและการบาํรุงรักษา ระยะการตดัเวา้กระบะคร่าวๆ ควรมี

ขนาดตามแบบท่ีแนบมา (ระยะและขนาดน้ี ไม่รวมกบัแผน่เสริมความแขง็แรงของกระบะดา้นหนา้)

620

800

400 400

434

425

การตดิตั้งชุดกระบอก PENTA
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A

B

มุมเอียงของกระบอก

ระยะ A คือ มุมหรับการติดตั้งกระบอกในแนวเอียง หนา้-

หลงั ท่ีถูกตอ้งควรมีมุมในการเอียง ไม่เกิน 10 องศา ส่วนมุม

เอียงในแนว ซา้ย-ขวา ตอ้งไม่เกิน 1 องศา   

ระยะ B คือ ระยะสาํหรับการติดตั้ง โดยทัว่ไประยะน้ีคือ 

ระยะท่ีกระบอกถูกกดใหว้างแนบกบัพื้นกระบอก เม่ือทาํการ

ติดตั้งตอ้งยดืกระบอกออกไป อย่างน้อย 25 มม. เพื่อป้องกนั

การกระแทกภายในของกระบอก อนัเน่ืองมาจากการยดืหรือ

หดตวัของโครงสร้างของกระบะในขณะบรรทุก

***เพ่ือป้องกนัการชํารุดของชุด Cover มุมเอยีงของ

กระบอกกบัผนังของกระบะต้องมีแนวเอยีงขนานกนั

หรือต้องมีช่องว่างระหว่าง Cover กบั Guide ring

มากกว่า 2 มม.***

การตดิตั้งชุดกระบอก PENTA

230
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การตดิตั้งชุดกระบอก PENTA

ชุดกนัโคลง (Stabilizer)

ชุดกนัโคลง(Stabilizer)

ชุดกนัโคลง คือ อุปกรณ์ท่ีช่วยเหน่ียวร้ังหรือประคองกระบะใหอ้ยูใ่นตาํแนวตั้งตรง ไม่เอียงหรือบิดตวั

ไปดา้นใดดา้นหน่ึงมากเกินไปในขณะทาํการยกเท พร้อมกนัยงัสามารถช่วยเหน่ียวร้ังไม่ใหก้ระบอกยดืตวั

ออกมากเกินไป อนัเป็นเหตุมาจากการตบทา้ยกระบะ ชุดกนัโคลงเป็นส่ิงสําคญัและจําเป็นทีต้่องติดตั้ง กบั

รถท่ีมีความยาวกระบะ มากกวา่ 6 เมตร สูงมากกวา่ 1.5 เมตร หรือรถท่ีไม่สามารถวางนํ้าหนกับรรทุกให้

สมํ่าเสมอเท่ากนัได ้เช่น รถบรรทุกหิน ดิน ทราย พืชผลการเกษตร เป็นตน้

การติดต้ัง เน่ืองจากชุดกนัโคลงน้ีเป็นอุปกรณ์เสริม สามารถออกแบบหรือติดตั้งตามความเหมาะสมกบั

ตวัรถหรือการใชง้านต่างๆ สามารถติดตั้งไวใ้ตก้ระบะดา้นในหรือนอกตวัรถ ท่ีสาํคญัตอ้งแขง็แรงเพียงพอ

ต่อการกระทาํจากการบิดตวัของรถอนัเกิดจากแรงกระทาํดา้นขา้งได้ (Side forces) 

***ในกรณทีี่ไม่ตดิตั้งชุดกนัโคลง(Stabilizer) ตามคาํแนะนํา Penta ขอสงวนสิทธ์ิในการ

รับประกนัสินค้า***
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ชุดอุปกรณ์ไฮดรอลกิ
Hydraulic wet kit

ชุดอุปกรณ์ไฮดรอลคิ (Wet kit)
เป็นชุดท่ีใชส้าํหรับการเกบ็กกัและส่งถ่ายกาํลงัพร้อมทั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบการยกเท 

ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยอุปกรณ์หลายชนิด ดงัรายการต่อไปน้ี
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1. กระบอกไฮดรอลกิ (Telescopic cylinder)

2. ถังนํา้มนัไฮดรอลกิ (Hydraulic tank)

3. ป้ัมนํา้มนั (Oil pump)

4. วาล์วควบคุมการยก (Cap control valve)

5. วาล์วตัดสโตรก (End of stroke)

6. วาล์วควบคุมการยกเท (Tipping valve)

7. ท่อนํา้มนัและข้อต่อ (Oil hoses and fittings)

ชุดอุปกรณ์ไฮดรอลกิ
Hydraulic wet kit
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ชุดอุปกรณ์ไฮดรอลกิ
Hydraulic wet kit

1. กระบอกไฮดรอลกิ (Telescopic cylinder)
เป็นอปุกรณ์ทีท่าํหน้าทีรั่บแรงดันนํา้เพ่ือผลกัดันลูกสูบให้ยืดออกไปยกกระบะหรือโครงสร้างของรถ โดย

จะยืดออกเป็นลกัษณะเส้นตรงและจะหดตวัด้วยนํา้หนักของกระบะ โดยทัว่ไปเรียกว่า กระบอกลูกสูบทาง

เดียว (Single acting cylinder) จะประกอบไปด้วยชุดครอบกระบอกด้านนอกและตัวกระบอกด้านในพร้อม

กบัฐานจับยดึต่างๆ สามารถทนแรงดันได้ถงึ 220 บาร์ 
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ชุดอุปกรณ์ไฮดรอลกิ
Hydraulic wet kit

2. ถังนํา้มัน (Oil tank)
ถังนํา้มนั คือ อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการกกัเกบ็นํา้มนัไฮดรอลกิ เพ่ือใช้ในการใช้งาน 

การติดต้ัง ถงันํ้ามนัตอ้งติดตั้งในระดบัความสูงท่ีมากกวา่ป้ัมนํ้ามนั  โดยมีความสูงจากพื้นถึงจุดตํ่าสุด 

ตอ้งมากกวา่ 350 มม. และจากจุดท่ีสูงท่ีสุดของชุดถงันํ้ามนัถึงโครงสร้างดา้นบน ตอ้งมากกวา่ 100 มม. 

ตวัถงันา้มนัตอ้งอยูห่่างจากจุดหมุนเคล่ือนท่ีต่างๆ เช่น ยางหรือเพลาขบั

คาํแนะนําเพิม่เติม

1. ควรติดต้ังถงัน้ํามันเข้ากบัแท่นจับยดึให้แน่นทัง้ 4 จดุ และสามารถมองเห็นเกจบอกระดับได้

ชัดเจน

2. การยดึถงัน้ํามันเข้ากบัแท่นยดึ ควรรองด้วนแผ่นยางหนาทุกจดุ เพือ่ลดแรงกระทาํกบัตัวถงั

พืน้ดนิ

> 350 มม.

> 100 มม.

โครงสร้าง

ด้านบน
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3. เกยีร์ป๊ัม (Gear Pump)
เป็นอปุกรณ์ทีเ่ปลีย่นพลงังานจากการหมุนซ่ึงขบัโดยเคร่ืองยนต์เป็นแรงดนันํา้มนัไฮดรอลกิเข้าสู่

วงจรนํา้มนั ป๊ัมเป็นแบบเฟืองหมุนขบกนั หมุนได้ 2 ทศิทาง (Bi-direction gear pump) สามารถสร้าง

แรงดันได้สูงถึง 250 บาร์และยงัสามารถหมุนได้เร็วถึง 3,000 รอบต่อนาที

การติดต้ัง ชุดป้ัมนีส้ามารถติดตั้งเข้ากบัเกยีร์ ZF ได้โดยไม่ต้องเพิม่อปุกรณ์ใดๆ ส่วนเกยีร์รุ่นอ่ืนๆ 

ต้องมกีารเพิม่ชุดเพลาป่ันและหน้าแปลนทีต่่อกบั PTO ด้วย

ชุดอุปกรณ์ไฮดรอลกิ
Hydraulic wet kit
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การตดิตั้งป้ัมเข้ากบัเกยีร์ ZF
ในกรณทีีรุ่่นบรรทุกบางรุ่นทีม่กีารติดตั้งชุดเกยีร์ของ ZF มาแล้ว และเกยีร์ชุดนีจ้ะมกีารติดตั้งชุด 

PTO มาพร้อมใช้งานเลย ซ่ึงผู้ติดตั้งสามารถติดตั้งป้ัมเข้าไปที ่PTO ได้เลย โดยการเดรนนํา้มนัเกยีร์

ออกจากชุดเกยีร์ก่อน หลงัจากน้ันให้คลายนัท 4 ตัว ทีย่ดึหน้าแปลนออกแล้วจึงสวมตัวป้ัมเข้าไปแทนที ่

แล้วทาํการขนัอดัยดึให้แน่น  ด้วยแรงขนัอดัที ่50 Nm เม่ือติดตั้งเรียบร้อยแล้วต้องทาํการเติมนํา้มนั

เกยีร์ทนัที

***ใช้ชุดซีลหรือประเกน็ทีม่ากบัรถ***

ชุดการติดตั้งป้ัม
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ชุดการติดตั้งป้ัม

การตดิตั้งป้ัมเข้ากบั PTO.
การติดตั้งป้ัมหรือเพลาขบัท่ีต่อออกจาก 

PTO. ท่ีไม่ถูกตอ้งตามท่ีผูผ้ลิตกาํหนดมา 

เช่น มุมของเพลาป่ันท่ีมากเกินไป ,การวาง

ตาํแหน่งของป้ัมท่ีไม่เหมาะสม อาจเป็น

สาเหตุใหเ้กิดปัญหาดงัต่อไปน้ี

1. เพลาป่ันเกิดอาการสั่นมากผดิปกติ

หรือกากบาทเกิดความเสียหาย

2. ชุดลูกปืนของ PTO.และป้ัมเกิดความ

เสียหาย

3. ชุดซีลของ PTO.และป้ัมชาํรุดหรือ

ร่ัวซึม

4. ชุดเกียร์ชาํรุดเสียหาย

5. มีเสียงดงัผดิปกติขณะใชง้าน

ภาพด้านบน

ภาพด้านข้าง



ชุดอุปกรณ์ไฮดรอลกิ
Hydraulic wet kit

4. วาล์วควบคุมการยก (Cab control valve)
เป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นตวัสั่งการทาํงานของระบบทั้งหมด โดยสั่งงานดว้ยระบบลมท่ีแรงดนั

มากกวา่ 6 บาร์ ควรติดตั้งในจุดท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน เช่น ดา้นขา้งคนขบัทั้งดา้นซา้ยและ

ดา้นขวาหรือท่ีคอนโซลดา้นหนา้  พร้อมกนัน้ี ควรติดตั้งไฟสัญญาณบอกการทาํงานของระบบ

ควบคุมดว้ย อน่ึง เพื่อความปลอดภยั ควรติดตั้งใหอ้ยูห่่างจากท่ีนัง่ของผูโ้ดยสาร
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5. วาล์วควบคุมยกเท (Tipping Valve)
เป็นอุปกรณ์ท่ีใชค้วบคุมทิศทางการไหลของนํ้ามนัไฮดรอลิกและสั่งงานดว้ยแรงดนัระบบลม สามารถ

ใชง้านท่ีแรงดนัสูงถึง 220 บาร์ ในกรณีแรงดนัในระบบสูงกวา่กาํหนด แรงดนันํ้ามนัจะถูกระบายลงสู่ถงัพกั

ดว้ยตวัของมนัเองหรือในกรณีท่ีป้ัมทาํงานแลว้แต่ไม่ไดท้าํการยกกระบะข้ึน นํ้ามนักจ็ะไหลวนกลบัไปท่ีถงั

นํ้ามนัเช่นกนั พร้อมกนัน้ียงัสามารถปรับตั้งความเร็วในการยกข้ึน-ลงได ้จุดการติดตั้งวาลว์จะอยูบ่นถงั

นํ้ามนั โดยใชส้กรู M8 จาํนวน 2 ตวัทาํการยดึเขา้กบัตาํแหน่งบนถงันํ้ามนั โดยวาง o-ring เขา้ไปในร่อง

ของตวัวาลว์ แลว้ขนัอดัสกรูใหแ้น่น

ชุดอุปกรณ์ไฮดรอลกิ
Hydraulic wet kit
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6. วาล์วตดัสโตรก (End of Stroke)

เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับควบคุมการยดืตวัของกระบอก  เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากการยกเท

วสัดุหรือป้องกนัการชาํรุดเสียหายใดๆของช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในขณะยกเท มุมในการยกเท 

ตอ้งไม่เกิน 45 องศา อุปกรณ์น้ีจะตดัลมท่ีจ่ายไปยงั Tipping valve และทาํใหน้ํ้ามนัไม่สามารถผา่นเขา้

ไปยงักระบอกได ้ในระบบส่งกาํลงัน้ี ตอ้งติดตั้งวาลว์น้ีและทดสอบการทาํงานทุกคนั

การติดตั้งวาล์วตัดสโตรก วาลว์น้ีจะถูกติดตั้งไวท่ี้ขา้งกระบอกเสาอากาศ ซ่ึงมีฐานยดึเช่ือมติดมา

เรียบร้อยแลว้ โดยการตาํแหน่งใหต้รงกบัรูยดึแลว้จบัยดึดว้ยชุดสกรู M6 หลงัจากนั้นตอ้งขนัอดัยดึให้

แน่นจนครบทุกตวั

***อยา่งไรกต็ามวาลว์น้ีจะทาํงานไดส้มบูรณ์ ตอ้งมีฐานรองรับการกดเพื่อตดัระบบ ควรทาํฐานรับดว้ย

เหลก็และเช่ือมใหม้ัน่คงและแขง็แรง หลงัจากนั้นใหห้มุนปรับตั้งวาลว์ตามระยะหรือมุมท่ีตอ้งการ

ชุดอุปกรณ์ไฮดรอลกิ
Hydraulic wet kit

***ต้องติดตั้งวาล์วตัดสโตรกเข้ากบัระบบทุกคนั***

วาล์วตัดสโตรก ต้องทาํการตัดระบบก่อน  

กระบอกจะยืดจนสุดระยะความยาว
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ชุดอุปกรณ์ไฮดรอลกิ
Hydraulic wet kit

7. ระบบท่อทาง (Hoses)
ระบบท่อทาง คือ ชุดส่งกาํลงัและควบคุมระบบไฮดรอลกิ ซ่ึงประกอบไปด้วย ท่อดูดและจ่ายแรงดัน

นํา้มนัพร้อมกนันีย้งัมสีายลมทีใ่ช้ควบคุมการยกเทด้วย

การติดต้ัง เน่ืองจากระบบท่อทางส่วนใหญ่จะใชใ้นการส่งถ่ายนํ้ามนัภายในระบบส่งถ่ายกาํลงั และ

นํ้ามนักเ็ป็นวตัถุอนัตรายท่ีสามารถติดไฟได ้ฉะนั้นในการติดตั้งควรระมดัระวงัใหมี้ระยะห่างจาก

ช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ีไดห้รือช้ินส่วนท่ีมีความร้อน พร้อมกนัน้ีตอ้งจบัยดึท่อทางใหม้ัน่คงแขง็แรงดว้ย

ข้อกาํหนดการติดต้ัง 

1. ท่อนํ้ามนั ควรเวน้ระยะห่างจากท่อไอเสียหรือท่อพกั100 มม. หรือมากกวา่

2. ท่อนํ้ามนั ควรเวน้ระยะห่างจากเคร่ืองยนตห์รือเพลากลาง100 มม. หรือมากกวา่

3. ท่อนํ้ามนัหรือจุดต่อท่อนํ้ามนั ตอ้งไม่พาดผา่นท่อไอเสียหรือท่อพกั

4. ท่อลม ควรเวน้ระยะห่างจากท่อไอเสียหรือท่อพกั100 มม. หรือมากกวา่

5. ท่อลม ควรเวน้ระยะห่างจากเคร่ืองยนตห์รือช้ินส่วนท่ีเคล่ือนไหว 50 มม. หรือมากกวา่

6. ถา้ระยะห่างไม่มากพอตามกาํหนด ควรติดตั้งแผน่กนัความร้อนดว้ย

7. ควรจบัยดึใหแ้น่นและมนัคง ในระยะทุกๆ 300 มม.
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ชุดอุปกรณ์ไฮดรอลกิ
Hydraulic wet kit

*** ท่อนํา้มนัต้องไม่ตึงจนเกนิไป ควรมรีะยะเผ่ือ ที่

สามารถยืดหรืออ่อนตัวได้

*** ท่อนํา้มนัต้องไม่โค้งงอเป็นมุมฉาก ควรมกีารโค้งงอใน

ลกัษณะทีเ่ป็นวงกลม

*** จุดต่อหรือข้อต่อนํา้มนั ต้องไม่ยืดหรือยาวออกจากจุด

ต่อมากเกนิไป ควรให้มรีะยะทีเ่หมาะสม

*** จุดต่อหรือข้อต่อนํา้มนั ต้องไม่หักงอเป็นมุมฉากหรอ

ใช้ข้อต่อไม่ถูกประเภทการใช้งาน ควรเลือกอปุกรณ์ที่

ถูกต้องกบัการใช้งาน

*** ท่อนํา้มนั ต้องไม่ใช้งานท่อแรงดันทีผ่ดิขนาดและผดิ

ประเภท ควรเลือกอปุกรณ์ทีถู่กต้องกบัการใช้งาน
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ระบบส่งถ่ายกาํลงั

นํ้ามนัไฮดรอลิก จะถูกใชใ้นการส่งถ่ายกาํลงัจากป้ัมไปยงักระบอก คุณสมบติัของนํ้ ามนั

จะตอ้งใชใ้นการหล่อล่ืนและป้องกนัการสึกหรอของช้ินส่วนภายในดว้ย เพ่ือรักษาคุณสมบติั

ของนํ้ ามนัไฮดรอลิก ตอ้งใส่ใจกบัความสะอาด ระดบัของนํ้ ามนัและคุณสมบติัต่างๆดว้ย

ความสะอาดของนํา้มัน

ส่ิงปนเป้ือนท่ีเป็นของแขง็ จะประกอบไปดว้ยอนุภาคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในระบบ จาก

การสึกกร่อนของช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ีหรือไดผ้า่นเขา้ไปในระบบจากดา้นนอก นํ้ ามนัสกปรก

เป็นสาเหตุสาํคญัประการหน่ึงท่ีทาํใหช้ิ้นส่วนภายในลม้เหลวและทาํใหอุ้ปกรณ์ทาํงาน

ผดิปกติ อาจจะเสียค่าใชจ่้ายท่ีสูงโดยไม่จาํเป็น การป้องกนัเบ้ืองตน้ ในระบบส่งถ่ายนํ้ ามนั 

จะตอ้งมีไสก้รองนํ้ ามนัท่ีละเอียดมากถึง 25 ไมครอน เพ่ือคดักรองส่ิงสกปรกภายในระบบ

ดว้ย

คุณสมบัตขิองนํา้มันไฮดรอลกิ ที่ต้องการดงันี้

1. มีส่วนประกอบของ สงักระสี/ฟอสฟอรัส เพ่ือลดการสึกหรอ

2. สามารถยบัย ั้งการเกิดสนิม การกดักร่อน หรือลดการทาํปฏิกิริยาได้

3. สามารถแยกตวัออกจากนํ้ าไดอ้ยา่งรวดเร็ว

4. มีความเสถียรเม่ือสมัผสักบันํ้ าและอุณหภูมิท่ีแตกต่างได้

5. สามารถยบัย ั้งการเกิดฟองอากาศได้

6. สามารถใชก้บัไสก้รองนํ้ ามนัทัว่ไปได้

นํา้มันไฮดรอลกิ
Hydraulic oil
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อุณหภูมิการใช้งานของนํา้มัน
ในระหวา่งการทาํงาน อุณหภูมิของนํ้ามนัไม่ควรสูงเกิน 82 องศาเซลเซียส เพราะจะทาํใหส้ภาพ

ของนํ้ามนัเปล่ียนไปและจะมีผลทาํใหอุ้ปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งชาํรุดได ้ดงันั้นอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ควรอยูท่ี่

50-60 องศาเซลเซียส

นํา้มันไฮดรอลกิ
Hydraulic oil

***ข้อควรระวงัเกีย่วกบันํา้มันไฮดรอลกิ

1. ห้ามใช้นํา้มันที่ขาดคุณสมบัตนิอกจากคาํแนะนํา

2. ห้ามใช้นํา้มันที่คุณสมบัตแิตกต่างกนัผสมกนั
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การเตมินํา้มัน (Hydraulic oil filling)

นํ้ามนัไฮดรอลิก เป็นตวัส่งถ่ายแรงดนัท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อสมรรถนะและอุปกรณ์ทั้งระบบ 

ก่อนการเติมนํ้ามนัตอ้งมัน่ใจวา่ ไม่มีส่ิงสกปรกหรือเศษโลหะหรือวสัดุท่ีแขง็ผา่นเขา้ไปในระบบส่งกาํลงั

ได ้ฉะนั้น การเติมนํ้ามนัเขา้ไปในระบบตอ้งดาํเนินการอยา่งชา้ๆและเติมผา่นชุดกรองนํ้ามนัเท่านั้น 

ขัน้ตอนในการเติมน้ํามัน มีดังน้ี

1. ตอ้งมัน่ใจวา่ นํ้ามนัท่ีใชมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดของการใชง้าน

2. คลายและเปิดฝาครอบช่องเติมนํ้ามนัออก (ดงัรูป)

3. ตอ้งทาํความสะอาดท่อหรือหวัจ่ายนํ้ามนัก่อนเติมนํ้ามนัเขา้ในถงั โดยการระบายนํ้ามนัท้ิงใหผ้า่นท่อ

และหวัจ่ายประมาณ 1 ลิตรหรือมัน่ใจวา่ ไม่มีส่ิงสกปรกใดๆคา้งอยูภ่ายในชุดจ่ายนํ้ามนั

4. เติมนํ้ามนัเขา้ในถงั จนไดร้ะดบัท่ีถูกตอ้งตามระดบัท่ีกาํหนด

5. ปิดฝาครอบและขนัอดัใหแ้น่น 

6. ทาํความสะอาดโดยรอบบริเวณท่ีเติมนํ้ามนัและสังเกตการร่ัวซึมของระบบ

การเตมินํา้มนั 

Hydraulic oil filling
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การตรวจสอบระบบ

Working system Inspection

***หมายเหตุ***

1. อุปกรณ์ของระบบส่งถ่ายกาํลงัไฮดรอลกิ ได้ตดิตั้งอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

2. ไม่มีส่ิงเหน่ียวร้ังใดๆในโครงสร้างของตวัรถ

3. ไม่มีส่ิงกดีขวางใดๆทั้งด้านบนหรือรอบๆบริเวณของตวัในโครงสร้างของตวัรถ

4. ไม่มีผู้ปฏิบัตงิานทั้งด้านบน ด้านล่างและรอบๆตวัรถ

5. เคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ทํางานอย่างถูกต้องและปกตติามสภาพการใช้งานทั่วไป

ก่อนดาํเนินการตรวจเช็คการทาํงาน

ของระบบส่งถ่ายกาํลงั ต้องมัน่ใจว่า

ก่อนต่อสายนํา้มนัไฮดรอลกิเข้าทีต่ัวกระบอก ต้องทาํการป้ัมนํา้มนัให้ไหล

ผ่านระบบท่อทางและป้ัม โดยปล่อยนํา้มนัให้ไหลผ่านประมาณ 2 ลติร 

หรือต้องมนัใจว่า ไม่มเีศษเหลก็หรือเศษวสัดุทีแ่ขง็คงเหลือในระบบหรือ

ท่อทาง หลงัจากน้ันให้ทาํการติดตั้งสายนํา้มนัเข้าทีต่ัวกระบอกไฮดรอลกิ
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การตรวจสอบการทํางานของระบบ
1. การทาํงานของกระบอกไฮดรอลิก ในระยะแรกของการยก ควรดาํเนินการอยา่งชา้ๆ เพื่อตรวจสอบ

ส่ิงต่อไปน้ีอยา่งละเอียด

- กระบอกไฮดรอลิก จะตอ้งเคล่ือนท่ีในแนวตรง โดยขยายตวัและหดตวัอยา่งราบร่ืน

- กระบอกไฮดรอลิก ตอ้งไม่สัมผสักบัช้ินส่วนอ่ืนใดๆ ของคสัซีรถบรรทุกหรือชุดปรับเอน

- ท่อแรงดนัท่ีใหต้วัได ้จะตอ้งไม่สัมผสักบัช้ินส่วนอ่ืนใดๆ ของคสัซีรถบรรทุกหรือชุดปรับเอน

- วาลว์ตดัสโตรก ตอ้งทาํงานอยา่งถูกตอ้งในขณะทาํการยก

- ปลายดา้นทา้ยของชุดปรับเอนและช้ินส่วนอ่ืนๆของรถบรรทุก เช่น ไฟทา้ยหรือชุดลากพ่วง 

จะตอ้งไม่สัมผสักนั

- ฝาทา้ยกระบะ จะตอ้งเปิด-ปิดไดอิ้สระ ท่ีมุมประมาณ 10 องศา

- ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ แรงดนัของระบบไฮดรอลิกขณะทาํงาน ไม่เกินค่าแรงดนัใชง้านสูงสุดหรือ

ช้ินส่วนใดๆของระบบกาํหนดในอุปกรณ์แต่ละตวั

- ตรวจเช็คระดบันํ้ามนัภายในถงั โดยระดบันํ้ามนัจะอยูท่ี่ขีดบอกระดบันํ้ามนัและหา้มเติมนํ้ามนั

เกินจากระดบัท่ีกาํหนด

2. สั่งงานกระบอกไฮดรอลิกข้ึน-ลงประมาณ 6-8 คร้ัง เพื่อตรวจสอบวา่ ไม่มีโหลดดา้นขา้งหรือมี

ระยะห่างของชุดเส้ือครอบอยา่งเพียงพอ หากพบการทาํงานไม่ราบร่ืนหรือผดิขั้นตอน ใหท้าํการคลาย

โบลท-์นทัออกแลว้ปรับตั้งศูนยข์องกระบอกใหม่ หลงัจากนั้นใหข้นัใหแ้น่นตามค่าท่ีกาํหนดมา

3. หากตรวจพบปัญหาใดๆ ควรตรวจเช็คจากคู่มือการติดตั้งและบาํรุงรักษาหรือ ติดต่อตวัแทนจาํหน่าย 

www.wellinterparts.com หรือแจง้ไปยงั www.iph.net.cn

การตรวจสอบระบบ

Working system Inspection

***หมายเหตุ***

ในระหว่างการทํางานของกระบอกไฮดรอลกิในช่วงแรกๆ อาจมีคราบของ

นํา้มันหล่อล่ืนไหลซึมออกมาจากการการยืดของกระบอกในแต่ละช่วง ซ่ึงถือว่า เป็น

ส่ิงปกต ิไม่ได้หมายถงึกระบอกไฮดรอลกิมีการชํารุดหรือร่ัวซึมใดๆ
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การตรวจสอบก่อนส่งมอบ
1. ตรวจสอบสภาพภายนอกทัว่ไป เช่นการร่ัวซึมของชุดกระบอกไฮดรอลิกและขอ้ต่อต่างๆ

2. ตรวจสอบระดบันํ้ามนัภายในถงั

3. ทาํการยกข้ึน-ลง อยา่งชา้ๆ ประมาณ 2 คร้ัง เพื่อ

- ตรวจสอบการทาํงานของป้ัมนํ้ามนั

- ตรวจสอบการทาํงานของวาลว์ควบคุมการยก

- ตรวจสอบการทาํงานของวาลว์ยกเท

- ตรวจสอบการทาํงานของวาลว์ตดัสโตรก

4 . ตรวจเช็คระบบกรองอากาศและไส้กรองอากศ

5. อดัจารบีท่ีจุดอดัจารบีจนลน้ออกมาเห็นชดัเจน

6. ตรวจเช็คและติดตั้งป้ายแสดงการใชง้านต่างๆ (ถา้มี)

การตรวจก่อนส่งมอบ

Pre-delivery Inspection

***หลงัจากตดิตั้งชุดอุปกรณ์ทั้งหมดสมบูรณ์แล้ว ควรยกกระบอกขึน้ให้สูงตาม

ระยะที่ตั้งไว้แล้วปล่อยค้างไว้ให้มากกว่า 12 ช่ัวโมง เพ่ือตรวจเช็คระบบหรืออุปกรณ์

ส่วนควบทั้งหมด หลงัจากน้ันให้ตรวจเช็คความผดิปกตขิองระบบอกีคร้ัง*** 

หากตรวจพบปัญหาใดๆ ควรตรวจเช็คจากคู่มือการตดิตั้งและ

บํารุงรักษาหรือตดิต่อตวัแทนจําหน่าย www.wellinterparts.com 

หรือแจ้งไปยงั www.iph.net.cn
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ขอ้กาํหนดก่อนการส่งมอบ

การหล่อล่ืนอุปกรณ์  Tipper Lubrications

ต้องทาํการหล่อล่ืนด้วยจารบีจนล้นออกมาจากจุดหมุน

จุดอดัจารบี

จุดอดัจารบี

จุดอดัจารบี







การรับประกนั H.S. PENTA

1. INTER PUMP HYDRAULICS และ WUXI INTERPUMP WEIFU HYDRAULICS 

CO., LTD. (ต่อไปจะเรียกว่า PENTA) ให้บริการรับประกนัเฉพาะผลติภณัฑ์ ที่ทางบริษทัเป็น

ผู้ผลติ โดยรับประกนัความผดิพลาดในการทํางานที่เกดิจากความบกพร่องของวสัดุที่ใช้หรือ

งานฝีมือ ในระหว่างการใช้งานที่เหมาะสมตามปกติ (A) ภายในระยะเวลาการรับประกนั:

(1A) ระยะเวลาการรับประกนั 12 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีลูกคา้ไดรั้บการติดตั้งอุปกรณ์บน

รถบรรทุกของลูกคา้

2. การรับประกนัจะเป็นโมฆะเม่ือ:

(2A) ไดด้าํเนินการตรวจซ่อมกระบอกไฮดรอลิกโดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจาก PENTA

(2B) ใชช้ิ้นส่วนอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นของแทจ้าก PENTAในการซ่อมแซมกระบอกไฮดรอลิก

(2C) มีการดดัแปลงแกไ้ขผลิตภณัฑข์อง PENTA

(2D) ไม่ไดด้าํเนินการซ่อมแซมกระบอกไฮดรอลิกตามคาํแนะนาํของ PENTA

ดงัท่ีระบุไวใ้น “คู่มือการติดตั้ง ปฏิบติังาน และบาํรุงรักษา”

3. การรับประกนันีไ้ม่ครอบคลุมส่ิงเหล่านี:้

(3A) ซีลถว้ยรูปตวัย,ู โอริง, แหวนรองรับ, แหวนกวาด, แบร่ิง, แหวนนาํ ซ่ึงเกิดการสึกหรอ

จากส่ิงปนเป้ื อนภายในและ/หรือภายนอก

(3B) การทาํสีผลิตภณัฑ์ (B)

(3C) การเกิดออกซิเดชนั (สนิม) (C)

(3D) ความเสียหายกบัผลิตภณัฑซ่ึ์งเกิดจากการติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกท่ีไม่เหมาะสม หรือ

การติดตั้งท่ีไม่สอดคลอ้งกบั “คู่มือคาํแนะนาํในการติดตั้ง”

(3E) ความเสียหายของผลิตภณัฑซ่ึ์งเกิดจากความผดิพลาดในการปฏิบติังานหรือการใชง้านท่ี

ไม่สอดคลอ้งกบัคาํแนะนาํท่ีระบุไวใ้น “คู่มือการติดตั้ง ปฏิบติังานและบาํรุงรักษา”

(3F) ความเสียหายกบัผลิตภณัฑซ่ึ์งเกิดจากอุบติัเหตุ เช่น การพลิกควํ่า

www.wellinterparts.com
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การรับประกนั H.S. PENTA

4. ขั้นตอนในการเรียกร้องประกนักบั PENTA:

(4A) เม่ือซ้ือรถบรรทุกใหม่ ซ่ึงติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกของ PENTA บนรถ หรือถา้คุณไดซ้ื้อ

กระบอกไฮดรอลิกน้ีเพ่ือเปล่ียนแทนของเดิมบนรถของผูใ้ช ้ผูใ้ชจ้ะตอ้งอ่านคู่มือการติดตั้ง 

ปฏิบติังาน และบาํรุงรักษา และคู่มือคาํแนะนาํในการติดตั้งใหเ้รียบร้อย

(4B) ถา้พนกังานของ PENTA พิจารณาเห็นวา่การทาํงานผดิพลาดของผลิตภณัฑน์ั้นเกิดจาก

ความบกพร่องของวสัดุหรือฝีมือแรงงานของพนกังาน PENTA ผลิตภณัฑจ์ะไดรั้บการเปล่ียน

ใหม่ หรือซ่อมแซม โดยบริการจาก PENTA ซ่ึงไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายในการ

ซ่อมแซม (D) ท่ีเกิดข้ึน และค่าใชจ่้ายขั้นตํ่าสุด ในการขนส่งช้ินส่วนท่ีใชเ้ปล่ียนทั้งขาไปและ

กลบั ตามความเหมาะสม PENTA จะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหาย ในทุกกรณี ไม่วา่จะเป็น

การสูญเสียเวลาตน้ทุนในการผลิต วสัดุ ผลกาํไร หรือความเสียหายโดยอุบติัเหตุ ความ

เสียหายแบบพิเศษ หรือความเสียหายท่ีเกิดจากผลท่ีตามมา ทั้งทางตรงและทางออ้ม

(4C) ในกรณีท่ีผลิตภณัฑ ์ไดรั้บการซ่อมแซมภายใตก้ารรับประกนั ระยะเวลาการรับประกนั

ของผลิตภณัฑน์ั้นจะนบัต่อเน่ืองจากวนัท่ีซ้ือผลิตภณัฑค์ร้ังแรก

(4D) หากพนกังานของ PENTA พิจารณาเห็นวา่ ความผดิพลาดในการปฏิบติังานนั้นไม่ไดเ้กิด

จากสาเหตุท่ีครอบคลุมอยูใ่นนโยบายการรับประกนัของเรา เราจะแนะนาํใหลู้กคา้ติดต่อกบั

ผูผ้ลิตตวัถงัเพ่ือรับทางเลือกในการซ่อมแซมผลิตภณัฑ์

(4E) PENTA สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตดัสินวา่ ความบกพร่อง เสียหาย ของผลิตภณัฑน์ั้น

อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขการรับประกนัหรือไม่

- (A) PENTA สงวนสิทธิ์ในการกาํหนดวิธีใชง้านท่ีเหมาะสมตามปกติ
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-(B) กระบอกไฮดรอลิกของ PENTA ไดรั้บการจดัส่งจากโรงงาน โดยทาํสีไวล่้วงหนา้ ขณะ

พ่นสีตวัถงัของอุปกรณ์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ พ้ืนผวิของกระบอกไฮดรอลิกไดรั้บการปกป้อง

จากการฉีดพ่นสีโดยตรงและ/หรือการพน่สีมากเกินไป การทาํสีบนช้ินส่วนท่ีทาํดว้ยเคร่ืองจกัร 

จะทาํใหช้ิ้นส่วนภายในเสียหาย ทาํใหอุ้ปกรณ์เส่ือมสภาพก่อนเวลาอนัควร ซ่ึงความเสียหายน้ี

ไม่ครอบคลุมอยูใ่นประกนั บริเวณของกระบอกไฮดรอลิก ท่ีทาํสีนั้น สามารถทาํสีใหม่ไดอ้ยา่ง

ปลอดภยั

-(C) ออกซิเดชนั (สนิม) จะเกิดข้ึนบนพ้ืนผวิโลหะท่ีตวัของกระบอกไฮดรอลิก ท่ีไม่ไดรั้บการ   

ป้องกนัสนิม หากสมัผสักบัอากาศนานเกิน 30 นาทีข้ึนไป

-(D) ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย

PENTA ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และไม่ไดรั้บการอนุมติัจาก PENTA จะไม่ครอบคลุมอยูใ่นการ

รับประกนัของเรา การรับประกนัแบบจาํกดัท่ีระบุไวน้ี้ เป็นการรับประกนัของ PENTA แต่เพียง

ผูเ้ดียว ไม่มีการประกนัอ่ืนใดท่ีมีผลเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการรับประกนัแบบจาํกดั ท่ีระบุไว้

ในท่ีน้ี PENTA จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญเสียเวลา ตน้ทุนในการผลิต แรงงาน วสัดุ ผลกาํไร 

ทั้งความเสียหายท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ ความเสียหายแบบพิเศษ หรือจากผลท่ีเกิดตามมา ทั้งทางตรง

หรือทางออ้ม ซ่ึงเป็นเหตุจากความบกพร่องของผลิตภณัฑ ์ไม่วา่จะเกิดจากการร้องเรียนท่ีอา้งวา่

อยูใ่นสญัญาการขาย หรือคาํกล่าวอา้ง ท่ีเกิดข้ึนเอง และไม่วา่การร้องเรียนนั้นยดึจากสญัญา

ความผดิทางอาญาหรือการรับประกนัหรือไม่กต็าม การขายผลิตภณัฑข์อง PENTA ภายใต้

เง่ือนไขการรับประกนัหรือการรับรองอ่ืนๆ นอกเหนือจากเง่ือนไขการรับประกนัฉบบัน้ี ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม ถือเป็นการรับประกนัท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจาก PENTA จึงเป็นผลใหไ้ม่มี

การรับประกนัตามเง่ือนไขท่ีกล่าวอา้งนั้นๆ กบัสินคา้ของ PENTA รวมไปถึงผลิตภณัฑ ์ท่ีผลิต

จากบุคคลอ่ืน ท่ีไม่ใช่ PENTA
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