
รถหวัลากขนาดใหญ ่400 แรงมา้…ระดบัเวลิดค์ลาส!รถหวัลากขนาดใหญ ่400 แรงมา้…ระดบัเวลิดค์ลาส!
ซีพี โฟตอน AUMAN EST 400 แรงมา้ (AT/AMT)

• หัวเก๋งออกแบบลํ้าสมัย พร้อมขนาดความสูง และนํ้าหนักตัวรถ
 ที่เหมาะกับงานขนส่งเมืองไทย
• เบาะนั่งแบบถุงลมขนาดใหญ่ ขับสบายเพ่ือการขับขี่ทางไกล
• พวงมาลัยแบบ Multi-function ควบคุมระบบเครื่องเสียง
 พร้อมเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นของตัวรถ 

• เครื่องยนต์ Cummins Commonrail ขนาด 11,800 ซีซี 400 แรงม้า 
 แรงบิด 2,000 นิวตัน-เมตร ที่ 1,000-1,400 รอบต่อนาที พร้อมระบบ
 ช่วยเบรก iBrake ลดภาระเบรกหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพการเบรก หรือ
 ลงทางลาดชัน เอกสิทธิ์เฉพาะ Cummins
• ชุดเกียร์ ZF เข้าเกียร์แม่นยํา ส่งถ่ายกําลังต่อเนื่องทุกช่วงความเร็ว
• มั่นใจด้วยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS
• ถังนํ้ามันผลิตจากอลูมิเนียม เบากว่า ทนทานกว่า
• มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา และเกียร์กึ่งอัตโนมัติ

• เบาะนั่งแบบถุงลมขนาดใหญ่ • ระบบเบรก ABS – ASR • ระบบช่วยเบรก iBrake• Cummins Commonrail 
 400 แรงม้า

ไมม่ ีABS-ASR ม ีABS-ASR
11.8 ลิตร

ไมม่ ีiBrake มี iBrake

รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ 400 แรงม้า (6x4)
CP FOTON AUMAN EST 400



FL

ขอ้มูลดา้นเทคนคิรถรุน่ AUMAN EST 400
Model/รุน่รถ
แบบ BJ4259SMFKB-RH EST 400 AMTEST 400 MTหนว่ย Model/รุน่รถ

แบบ BJ4259SMFKB-RH EST 400 AMTEST 400 MTหนว่ย
นํา้หนกัรวมนํา้หนกัลากจูงสูงสุดนํา้หนกัรวมนํา้หนกัลากจูงสูงสุด 50,500

13.5
90

39

Cummins
ISGe3-400

6
132 x 144
11,800

400/1,900
293/1,900

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

17ต่อ 1
หมอ้นํา้ พรอ้มถังสํารอง

2,490x2,280x2,962
ทีน่อนเดีย่ว

ลิตร

มม.
ซซีี

แรงมา้/รอบตอ่นาที
กโิลวัตต์/รอบตอ่นาที
กก.-ม./รอบตอ่นาที

นวิตนั-ม./รอบตอ่นาที

สูบ

กก.

กก.
กก.
กก.

กม./ชม.
องศา

แบบ Low Roof
ขนาด (กวา้งxยาวxสูง)  มม.

ความเรว็สูงสุดบนทางราบ
ความสามารถในการไต่ทางชัน

รุน่

เคร่ืองยนตค์อมมอนเรล ดเีซล 4 จงัหวะ 6 สูบ 
ไดเรคอนิเจคชัน่เทอรโ์บ อนิเตอรค์ลูเลอร์

หนา้
หลงั
รวม

จาํนวนกระบอกสูบ

ความจกุระบอกสูบ
ความโตกระบอกสูบ x ชว่งชัก

กาํลงัสูงสุด (ECE net)
(ECE net)

(ECE net)
แรงบดิสูงสุด (ECE net)

อตัราส่วนกาํลงัอดั
ระบบระบายความรอ้น

เชือ้เพลงิแบบ
ระบบจา่ยเช้ือเพลงิแบบ

ระบบควบคมุ
แบบ

กรองนํา้มันเช้ือเพลงิแบบ
ถงันํา้มนัเช้ือเพลงิแบบ
ความจนุํา้มนัเช้ือเพลงิ
กรองอากาศแบบ

อตัราทด

เหลก็รูปตัว [ แบบขัน้บนัได

รีเวอร์ส เอลเลียด ไอบมี

6,500

แบนโจ เพลาลอยตวั 
เฟืองไฮปอยด์ พรอ้มดฟิล็อก

3.364

Axle Plonetory, Wheel Hub
& Final Reduction

26,000

3.08

แหนบสปริง, โชค้อพั พร้อมเหล็กกันโครง
แหนบแบบหลายแผ่นอดัซ้อน, โช้คอพั พรอ้มเหล็กกันโครง

9.00 x 22.5 น็อต 10 ตวั
8.25 x 22.5 น็อต 10 ตัว

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

ฟูลแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรคู่ แยกหน้า-หลงั ระบบป้องกัน
ลอ้ล็อกขณะเบรก ABS มอีปุกรณ์จับความช้ืนระบบลม

ดรมัเบรก
ดรมัเบรก

แบบสปรงิเบรกทีล้่อหลงั
iBrake

ZF8098
18.5
9.00

12V, 165Ah จาํนวน 2 ลกู

24 / 3.08

24 / 7.5

16.41; 13.80; 11.28; 9.49; 
7.76; 6.53, 5.43; 4.57; 3.59; 

3.02; 2.47; 2.08; 1.70
1.43; 1.19; 1.00

ถอยหลงั 15.36; 12.9

16.690; 12.920; 9.930; 7.670;
5.900; 4.570; 3.660; 2.830;
2.170; 1.680; 1.290; 1.000
ถอยหลงั 15.540; 12.030;

3.400; 2.640

ตอ่ 1
ม.

โวลต ์/
แอมป์-ชม.

โวลต ์/ แอมป์
โวลต ์/
กโิลวตัต์

เกียร์ : ตอ่ 1

กก.

กก.

ตอ่ 1

มาตรฐาน
เผือ่เลอืก
มาตรฐาน
เผือ่เลอืก

แบบ

หนา้ : แบบ

หนา้ : แบบ

หลงั : แบบ

อตัราทดเฟืองทา้ย

หลงั : แบบ

กระทะลอ้

ยาง

แบบ

หนา้
หลงั
เบรกมอืแบบ
เบรกชว่ยแบบ

แบบ
อตัราทด
รัศมวีงเลีย้วแคบสุด

แบตเตอรี่

อลัเตอร์เนเตอร์
มอเตอร์สตาร์ท

: ความสามารถ
 ในการรับนํา้หนกั

: ความสามารถ
 ในการรับนํา้หนกั

ป๊ัมนํา้มนัเช้ือเพลิงแรงดันสูง
ไส้กรองกระดาษ และกรองดักนํา้

ไส้กรองกระดาษ แบบหมนุวน

คลตัช์แห้งแผน่เดยีว มสีปริงตวัหนอน

ถงัอลมูเินียม พรอ้มฝาลอ็ก
450

ดีเซล

นวิเมตกิและสปริงไดอะแฟรม

  Unit:mm
Model A

3,975 6,890 2,500 2,969 1,450 1,420 100-380 2,010 1,804 780
B C D E F H L M N

AUMAN EST 400

นํา้หนกัหวัเกง๋-แชสซส์ี

หวัเกง๋

สมรรถนะ

ระบบจา่ยเชือ้เพลิง และกรองอากาศ

คลตัช์

เกียร์

รุน่ ZF16S2230TD (MT) ZF12TX2420TD (AMT)
เกยีรธ์รรมดา

16 เกยีรเ์ดนิหนา้
เกยีรก่ึ์งอัตโนมติั
12 เกียรเ์ดนิหน้าแบบ

เพลา

ระบบกันสะเทอืน

ขนาดลอ้และยาง

ระบบเบรก

ระบบพวงมาลยั

ระบบไฟฟา้และอปุกรณ์

แชสซส์ี

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

Contact:

4,300
4,200
8,500

แบบ

เครือ่งยนต์

เกยีร์

Dimensions

PR1-1219


