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เคร่ืองโคลรีไซเคิล
ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในโลก

เทคโนโลยีการทำาโคลรีไซเคิล จัดเป็นงานศิลปะแขนงหน่ึง
การทำาโคลรีไซเคิลจะถูกใช้ในทุกท่ีท่ีมีการปูผิวทาง ท่ีมีการจราจรหนา
แน่น,ทำาได้รวดเร็ว,คุ้มค่าและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นงานก่อสร้างท่ีนิยมใช้
กัน

เม่ือทำาการโคลรีไซเคิลแบบแทนท่ี (= บนหน้างาน) จะโรยปูนซีเมนต์ก่อน,
แล้วช้ันแอสฟัลต์จะถูกไสผสมกันออกมา, ผสมกับน้ำายาประสานเช่น, น้ำา และ
บิทูเมนอิมัลช่ัน หรือ โฟมบิทูเมน ปูออกมาแล้วทำาการบดอัด,ในการทำางาน
เพียงคร้ังเดียว. ในมุมมองของ ความสำาเร็จระดับโลกของเวิร์ทเก้น ในการทำา
โคลรีไซเคิล และในฐานะผู้นำาการบุกเบิกเทคโนโลยี, กำาลังพัฒนาวิธีการต่าง ๆ 
อย่างต่อเน่ือง

เคร่ืองจักรรุ่นใหม่ใหม่พร้อมท่ีจะออกมาจากสายการผลิต
รุ่น W 240 CR / W 240 CR i / W 380 CR / W 380 CR i ถูกออกแบบข้ึนมาใหม่, 
เราขอนำาเสนอเคร่ืองโคลรีไซเคิลท่ีมีประสิทธิภาพ และทันสมัยท่ีสุด

เทคโนโลยีการกัดไสและการผสมอันทันสมัย, นวัตกรรมใหม่,
ระบบหัวฉีดท่ีทำางานแม่นยำาสูง, การกัดไสและผสมทีมี กำาลังการผลิตสูงถึง 
800 ตันต่อช่ัวโมงสำาหรับการรีไซเคิลและการกัด  คุณสมบัติระดับสูงเพียงไม่ก่ีอ
ย่าง - จะปลุกความกระตือรือร้นของคุณ

เคร่ืองโคลรีไซเคิลรุ่นใหม่

ประสิทธิภาพท่ีไม่มีใครเทียบ
W 240 CR  |  W 240 CR i  |  W 380 CR  |  W 380 CR i

เทคโนโลยีการทำาโคลรีไซกร้ิง                                                                                                     
แบบย่ังยืน

สูงถึง 100%
ลดค่าใช้จ่ายในการกำาจัดวัสดุ

สูงถึง 90%
ปริมาณการขนส่งน้อยลง

สูงถึง 90%
ใช้ทรัพยากรน้อยลง

สูงถึง 60%
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สูงถึง 50%
ใช้วัสดุประกอบน้อยกว่า

สูงถึง 50%
ลดต้นทุนโดยรวม

สูงถึง 50%
เวลาในการก่อสร้างส้ันลง รายละเอียดภาพประกอบและข้อความท้ังหมดไม่มีผลผูกพันและอาจรวมถึงตัวเลือกเพ่ิมเติม

อุปกรณ์ อาจมีการเปล่ียนแปลงทางเทคนิค ข้อมูลประสิทธิภาพข้ึนอยู่กับการใช้งาน
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1 |  ง่ายต่อการควบคุม 
สามารถปรับย้ายท่ีต้ังแผงควบคุมหลัก ได้2ทิศทาง
ตามการเคล่ือนท่ี, แผงควบคุมขนาดใหญ่และชัดเจน
สำาหรับการควบคุมด้านล่าง ระบบการแจ้งเตือนเองแบบ
อัตโนมัติ และการควบคุมปรับระดับด้วย LEVEL PRO ท่ี
มีความแม่นยำาสูง ระบบช่วยทำาให้การทำางานง่ายมากข้ึน

3 |  ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม 
เคร่ืองยนต์ดีเซลแรงบิดสูงกำาลังสูง ลดการปล่อยเสียง
ของเคร่ืองยนต์ให้น้อยท่ีสุด - ระหว่างช่ัวโมงทำางานใน
สภาพแวดล้อมในเมือง, และ ระบบการจัดการเคร่ืองจักร
เคร่ืองยนต์อัจฉริยะ สำาหรับรับประกันความประทับใจ อย่าง
สูงใน ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร

2 |   รูปทรงที่สวยงาม,สะดวกสบาย
และออกแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งาน รูปทรงของเคร่ืองจักร
ท่ีปรับให้เหมาะสมเพ่ือการมองเห็นดีย่ิงข้ึน, พร้อมกล้อง
วงจรปิด7ตัวเพ่ือความชัดเจน, และปรับพ้ืนท่ีในการควบคุม 
รวมถึงหลังคาให้สูง เหมาะสมและสะดวกสบายต่อผู้ควบคุม
เคร่ืองจักร

4 |   ระบบฉีดที่ทำางานแม่นยำาและเชื่อถือได้สูง
ระบบฉีดท่ีทันสมัยพร้อมสามารถปรับแรงดันหัวฉีดได้ การตรวจสอบน้ำาใน
กระบวนการสำาหรับการระบบการฉีดแบบต่างๆ และคุณสมบัติการทำาความ
สะอาดตัวเองโดยอัตโนมัติและสามารถล้างได้ เพ่ือความเช่ือม่ันในการผลิตช้ัน
ทางท่ีมีคุณภาพสูง

5 |   เทคโนโลยีการกัดไสและการผสมที่มี
ประสิทธิภาพ

ชุดหัวกัดและห้องผสมท่ีทนทานงานหนักเหมาะสำาหรับ ท้ังการกัดลง 
(รีไซเคิล) และการกัดข้ึน (กัดไส). HT22 ชุดหัวกัดท่ีทนทานต่อการสึกหรอ 
และสามารถถอดเปล่ียนได้รวดเร็ว เป็นระบบเพ่ิมกำาลังการผลิต. นอกจาก, 
ระบบต่อขยายความกว้างการกัดไส MCS EXTEND ท่ีมีความกว้างในการกัด
ท่ีแตกต่างกัน เพ่ือเพ่ิมให้เคร่ืองจักรใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

2 |   W 240 CR / W 240 CR i / W 380 CR / 
W 380 CR i พร้อมคุณสมบัติโหลดด้านหลัง

W 380 CR / W 380 CR i รีไซเคิลท่ีกว้างเป็นพิเศษ กัดเต็มความกว้างด้วย
พาทเดียว และขอเสนอ ออปช่ันการโหลดวัสดุด้านหลังทำาอัตราการทำางานมี
ประสิทธิภาพสูง.  มีถังเก็บวัสดุปูผิวท่ีมาในรูปแบบ idea buffer คือสามารถเก็บ
วัสดุได้เต็มความจุ. วัสดุส่วนเกินสามารถลำาเลียงไปยังรถบรรทุกด้วยสายพาน
ลำาเลียง. ยังมีระบบไกด์เพลททางด้านหน่าวยให้ผิวทางถูกร๊ไซเคิลใหม่ ได้ด้วย
เคร่ืองปูผิวท่ีมีความกว้างมากกว่าขนาดของเคร่ืองจักร แม้มีความกว้างเกินความ
กว้างการทำางานของเคร่ือง

1 |    W 240 CR / W 240 CR i พร้อมเตารีดวัสดุ
W 240 CR / W 240 CR i เคร่ืองโคลรีไซเคิล สามารถปรับปรุงผิวการจราจรใน
คร้ังเดียวด้วยเตารีดวัสดุVÖGELE ท่ีถูกติดต้ังยังด้านหลังของตัวเคร่ืองจักร.
อีกท้ังวัสดุขุดไสท่ีเกิดจากการกัดผิวก่อนหน้า ยังมีระบบไกด์เพลททางด้าน
หน่าวยให้ผิวทางถูกร๊ไซเคิลใหม่ ได้ด้วยเคร่ืองปูผิวท่ีมีความกว้างมากกว่าขนาด
ของเคร่ืองจักร ขนาดเคร่ืองกะทัดรัดรับประกันความสะดวกในการขนส่ง

 CR โคลรีไซเคิลรุ่นใหม่
ท่ีประสบความสำาเร็จในการทำางาน

คุณสมบัติท่ีโดดเด่นของ
CR โคลรีไซเคิลรุ่นใหม่

W 240 CR i กัดท่ีหน้ากว้าง 2.35 ม. พร้อมเตารีด

W 380 CR i กัดท่ีหน้ากว้างกว้าง 3.8 ม., พร้อมสายพานลำาเลียงส่งเข้ารถปูยาง

W 240 CR i รีไซเคิลท่ัวท้ังความกว้างของช่องทางรวมท้ังการกัดไสและปูผิวทาง
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