
ขนาด 135 แรงมา้ แรงทีส่ดุของคโูบตา้  

เครือ่งยนตค์อมมอนเรล 
"Full Electric control Common rail System" 



แรงมา้สงูสดุ 135 แรงมา้ จากประเทศญีปุ่่ น 

แทรกเตอรใ์นซรีสี ์Grandom มทีัง้หมด 6 รุน่ ขนาดตัง้แต ่90 - 135 แรงมา้ 

ทรงพลังดว้ยเครือ่งยนตแ์บบคอมมอนเรลควบคมุดว้ย ECU เพือ่ทีส่ดุแหง่

ประสทิธภิาพในการท างาน 

เครือ่งยนตค์อมมอนเรลควบคมุ
ดว้ย ECU  
ชว่ยใหก้ารควบคมุแรงดนั จ านวนครัง้ 
เวลา และปรมิาณในการฉดีน ้ามันท าได ้

อยา่งแมน่ย า สง่ผลใหเ้ครือ่งยนตป์ระหยัด
น ้ามัน ให ้Toque สงู การสัน่สะเทอืนต า่ 

และเสยีงเงยีบขณะท างาน 

ระบบเปลีย่นเกยีรแ์บบไมพ่ึง่คลชัต ์New i-Shift 

• สามารถเปลีย่นเกยีรห์ลักและเกยีรเ์ปลีย่นทศิทางไดโ้ดยไม ่            

  ตอ้งเหยยีบคลัชต ์

• สามารถเปลีย่นความเร็วเกยีรไ์ดจ้ากทีพ่ักแขน  

  สะดวกสบาย ลดความเมือ่ยลา้ขณะท างาน 

ขณะท างาน 

ระบบเปลีย่นเกยีรอ์ตัโนมตั ิ      
New i-matic                    

ชว่ยใหผู้ข้บัมุง่สมาธกิบัการ
ท างานไดอ้ยา่งเต็มที ่ดว้ย

ระบบเกยีรท์ีเ่ปลีย่นขึน้-ลง

อตัโนมตั ิตามสภาพพืน้ที่
ท างานทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ขณะเตรยีมดนิ ระบบเปลีย่นเกยีรอ์ัตโนมัตจิะท าการเปลีย่นเกยีรข์ ึน้-ลงตามความเหมาะสมของ
สภาพพืน้ที ่ดว้ยการรับรูจ้ากรอบเครือ่งยนตแ์ละความสงูของชดุพว่งอปุกรณ์ 3 จุดทีเ่ปลีย่นไป 

ขณะเดนิทาง 
ขณะเดนิทาง ระบบเปลีย่นเกยีรอ์ัตโนมตัจิะท าการเปลีย่นเกยีรข์ ึน้-ลงตามความเหมาะสมของ
สภาพพืน้ที ่ดว้ยการรับรูจ้ากรอบเครือ่งยนตแ์ละการเหยยีบคันเรง่ทีเ่ปลีย่นไป 

ปรับเกยีรล์งเมือ่
เจอดนิแขง็ 

ปรับเกยีรข์ ึน้
เมือ่เจอดนิปกต ิ

ปรับเกยีรล์งเมือ่ยก
อปุกรณ์ตอ่พว่ง 

ปรับเกยีรล์ง
เมือ่จอด 

ปรับเกยีรข์ ึน้
เมือ่ออกตัว 

ปรับเกยีรล์ง
เมือ่ขึน้เนนิ 

ปรับเกยีรข์ ึน้
เมือ่ถงึทีร่าบ 

ปรับเกยีรล์งเมือ่ลงเนนิ 

• สามารถตัง้คา่เพือ่รักษา
รอบของเครือ่งยนตไ์ดด้ว้ย
ระบบ Power shift 
control 
• สามารถบันทกึความเร็ว
รอบของเครือ่งยนตส์ าหรับ
เรยีกใชไ้ด ้2 คา่ ดว้ยระบบ 
Engine rpm memory 

ควบคมุระบบตา่ง ๆ ของแทรกเตอรใ์ห้
ท างานไดอ้ยา่งลงตวัดว้ยระบบ CAN 
ระบบ CAN สามารถจัดการกบัขอ้มลูตา่ง ๆ อาทิ
เชน่ ความเร็วรถ ภาระงาน ฯ  และสัง่การควบคมุ

ระบบตา่ง ๆ ของแทรกเตอร ์ไดแ้ก ่แผงหนา้ปัด
ดจิทิัล ระบบเลีย้ว ระบบไฮดรอลกิ และระบบเกยีร์

ใหท้ างานเป็นหนึง่เดยีวกนั เพือ่ใหไ้ดง้านทีม่ี

คณุภาพสงู ดว้ยการท างานทีเ่ทีย่งตรง แมน่ย า 

ระบบหอ้งโดยสารอจัฉรยิะ New i-Saloon 

• เบาะน่ังแบบ Air suspention นุ่มสบาย สัน่สะเทอืนนอ้ย ปรับได ้

  ตามสรรีะผูข้บัขี ่
• จอมอนเิตอรค์ู ่เพิม่ความสะดวกในการดขูอ้มลูทีส่ าคัญขณะ  
• คอนโซล ออกแบบโดยค านงึถงึความสวยงามและความสะดวกใน 
  การใชปุ้่ มควบคมุตา่ง ๆ 
• ระบบปรับอากาศในหอ้งโดยสารแบบ Air mix สบายทกุฤดกูาล 
  ดว้ยระบบปรับอากาศทีม่ทีัง้แอรแ์ละฮตีเตอร ์พรอ้มระบบใชแ้รงดนั 

  อากาศจากภายในชว่ยป้องกันไมใ่หฝุ้่ นเขา้ภายในหอ้งโดยสาร 

• คนัเร่งมอืระบบไฟฟ้า สามารถปรับความเร็วไดล้ะเอยีด แมน่ย า  
  ดว้ยการสมัผัสเพยีงเบา ๆ 

• ทอ่ไอเสยีแนบหอ้งโดยสารและฝากระโปรงหนา้แบบโคง้มน ไม ่
  บงัทศันวสิยัผูข้บัขี ่

ระบบไฮดรอลกิก าลงัสงูตอบสนองตอ่ทุกงานหนกัสมบุกสมบนั 

• กระบอกไฮดรอลกิขนาดใหญ่พรอ้มกระบอกชว่ยยก เพือ่การตอบ 

  สนองการใชง้านกับอปุกรณ์ตอ่พ่วงขนาดใหญ่ 
• ป๊ัมไฮดรอลกิขนาดใหญ ่อัตราการไหลสงูถงึ 77.2 ลติร:นาท ีให ้

   แรงยกอปุกรณ์ตอ่พ่วงสงู สามารถยกไดร้วดเร็ว 

• Sub control valve 2 แถว (มาตรฐาน) 

• ปุ่ มควบคมุอปุกรณ์ตอ่พ่วงนอกหอ้งโดยสาร ชว่ยใหค้วบคมุชดุพ่วง 
  อปุกรณ์ 3 จดุไดด้ว้ยสวติชบ์รเิวณบงัโคลนหลงัของแทรกเตอร ์

• ชดุพ่วงอปุกรณ์ 3 จดุแบบ Quick hook เพือ่การตดิตัง้หรอืถอด 

  อปุกรณ์ตอ่พ่วงทีส่ะดวก รวดเร็ว ถอดไดแ้มอ้ยูใ่นหอ้งโดยสาร 

• ระบบ Micro computer draft และระบบ Mix control ชว่ยรักษา 

  ความคงทีข่องแรงฉุดลากขณะท างานและระดับความลกึในการไถ 
  ใหค้งทีแ่มท้ างานในพืน้ทีข่รุขระ 

• ระบบ Plowing monroe ชว่ยควบคมุต าแหน่งของอปุกรณ์ตอ่พ่วง 

  ใหข้นานอตัโนมัต ิ

สมรรถนะอืน่ ๆ ทีต่อบสนองตอ่ความคลอ่งตวัในการใชง้าน 

• ระบบ Shockless control ชว่ยใหก้ารสัน่สะเทอืนของอปุกรณ์ตอ่ 

  พ่วงขณะยกขึน้-ลง นิม่นวลขึน้ 

• ระบบ Double speed turn ชว่ยใหส้ามารถเลีย้ววงแคบไดอ้ย่าง 

  รวดเร็วและนิม่นวลตอ่ดนิ 

• ระบบ Auto 4WD break ชว่ยใหแ้ทรกเตอรเ์บรกดว้ยลอ้ทัง้ 4  

  อตัโนมัต ิถงึแมว้า่แทรกเตอรจ์ะใชร้ะบบขบัเคลือ่น 2 ลอ้อยู่ก็ตาม 

• ใตท้อ้งรถสงูถงึ 46.5 ซม. คลอ่งตวัสงูในการท างาน ใตท้อ้งรถไม่ 

   ชนตน้พชืทีเ่พาะปลกู 



ขนาด 135 แรงมา้  



แรงมา้สงูสดุ 135 แรงมา้ จากประเทศญีปุ่่ น 

ประหยดัน า้มนั ใหแ้รงฉุดลากสงู การส ัน่สะเทอืนต า่ เสยีงเงยีบ 

เครือ่งยนตแ์บบคอมมอนเรลควบคมุดว้ย ECU 

พัฒนาไปอกีขัน้กบัเครือ่งยนตด์เีซล ระบบคอมมอนเรล ไดเรคอนิเจคชัน่ ควบคมุดว้ย ECU ท าใหส้ามารถควบคมุ
แรงดัน จ านวนครัง้ เวลา และปรมิาณการจา่ยน ้ามนัไดอ้ยา่งแมน่ย าสงูสดุทกุๆ ความเร็วรอบเครือ่งยนต ์สง่ผลให ้
เครือ่งยนตป์ระหยดัน ้ามนั ใหแ้รงฉุดลากทีส่งู การสัน่สะเทอืนต ่า และเสยีงเงยีบขณะท างาน 

ระบบคอมมอนเรล  
ไดเรคอนิเจคชัน่ 
Common Rail System (CRS) 

เครือ่งยนตแ์บบคอมมอนเรล ควบคมุดว้ย ECU ทกุรุน่ 

เครือ่งยนต ์4 สบู แบบชว่งชกักระบอกสบูยาว ปรมิาตรกระบอกสบู 6.1 ลติร  

Torque รอบเครือ่งยนต ์

เครือ่งยนต ์V6108 ปรมิาตรกระบอกสบู 
6.1 ลติร ใหแ้รงมา้สงูสดุถงึ 135 แรงมา้  

ควบคมุปรมิาณการจา่ยน า้มนัไดอ้ยา่งแมน่ย า ช่วยใหเ้ผาไหมห้มดจด 

แรงดันสงู 

ฉีดน ้ามันเชือ้เพลงิได ้

3 ครัง้ใน 1 จังหวะ 

ฉีดน ้ามันเช ิอ้เพลงิใน

เวลาทีเ่หมาะสมอยา่ง
แมน่ย า 

แมเ้ครือ่งยนตร์อบต ่าก็สามารถฉีดน ้ามันได ้

ดว้ยแรงดันสงู 

ฉีดครัง้ที ่1 เพือ่เพิม่ความเขม้ขน้ของเชือ้ 

เพลงิในการเผาไหมส้ว่นแรก  

ฉีดครัง้ที ่2 เพือ่ควบคมุสภาวะการท างานของ

เครือ่งยนตต์ามคันเรง่ 

ฉีดครัง้ที ่3เพือ่ใหม้กีารเผาไหมส้มบรูณ์ 

ฉีดน ้ามันเช ิอ้เพลงิในสภาวะทีเ่หมาะสมทีส่ดุ

อยา่งแมน่ย า 

ประ 
หยัด 
น ้า 
มัน 

ให ้
แรง 
ฉุด 
ลาก 
สงู 

การ 
สัน่ 
สะ 

เทอืน 
ต า่ 

เสยีง 
เครือ่ง 
ยนต ์
เงยีบ 



แรงมา้สงูสดุ 135 แรงมา้ จากประเทศญีปุ่่ น 
ท ัง้หมด 6 รุน่ 

แทรกเตอรใ์นซรีสี ์Grandom  แรงมา้สงูสดุถงึ 135 แรงมา้ (M135A) มทีัง้หมด 6 รุน่ ขนาดตัง้แต ่90 - 135 

แรงมา้ ทกุรุน่ทรงพลังดว้ยเครือ่งยนตแ์บบคอมมอนเรล ควบคมุดว้ย ECU เพือ่ทีส่ดุแหง่ประสทิธภิาพในการ

ท างาน 

ควบคมุระบบตา่ง ๆ ของแทรกเตอรใ์หท้ างานไดอ้ยา่ง
ลงตวัดว้ยระบบ CAN (Control Area Network) 

เชือ่มตอ่ขอ้มลูตา่ง ๆ อาทเิชน่ ความเร็วรถระบบไฮดรอลกิ ระบบเลีย้ว แผงหนา้ปัดดจิทิัล และระบบเกยีร ์ดว้ยระบบควบคมุอัจฉรยิะ CAN 
ใหร้ะบบตา่ง ๆ ท างานรวมกัน ใหแ้ทรกเตอรส์ามารถท างานไดเ้ต็มประสทิธภิาพ  ซึง่เป็นลขิสทิธิเ์ฉพาะของคโูบตา้ ท าใหไ้ดง้านที่
รวดเร็ว และสม ่าเสมอลงตัว 



สะดวกสบาย ใชง้านงา่ย ดว้ยระบบเกยีร ์New i-Shift              
ท างานไดแ้มน่ย า ตามใจสัง่ 

ระบบเกยีร ์New i-Shift 
เปลีย่นเกยีรโ์ดยไมต่อ้งเหยยีบ
คลตัช ์เพยีงกดปุ่ ม เพิม่/ลด เพือ่
เปลีย่นความเร็ว หรอืกดปุ่ มคลชัต์
แลว้โยกคันโยกเพือ่ท าการ
เปลีย่นเกยีรร์อง 

• เปลีย่นเกยีรไ์ดร้วดเร็ว และ 
  นุ่มนวล  
• ระบบเกยีรร์อง สามารถจดจ า 
  เกยีรก์อ่นหนา้ และสามารถ   
  เรยีกใชง้านไดท้ันท ี

เกยีรเ์ปลีย่นทศิทางแบบออโต ้
ไฮดรอลคิชทัเทลิ 
เดนิหนา้ถอยหลังไดโ้ดยไมต่อ้ง
หยดุรถ และไมต่อ้งเหยยีบคลัตช ์
และยังมรีะบบ Micro Computer 
control ป้องกนัลอ้ไถลท าความ
เสยีหายแกทีน่าได ้

ระบบเปลีย่นเกยีรอ์ตัโนมตั ิ
New i-matic                               
ชว่ยใหผู้ข้บัมุง่สมาธกิบัการท างานไดอ้ยา่งเต็มที ่ดว้ยระบบ

เกยีรท์ีเ่ปลีย่นขึน้-ลงอตัโนมตั ิตามสภาพพืน้ทีท่ างานที่

เปลีย่นแปลงไป 

ปรับเกยีรล์ง

เมือ่เจอดนิแข็ง 

ขณะท างาน 
ขณะเตรยีมดนิ ระบบเปลีย่นเกยีรอ์ตัโนมตัจิะท าการเปลีย่นเกยีรข์ ึน้-ลงตามความเหมาะสมของ
สภาพพืน้ที ่ดว้ยการรับรูจ้ากรอบเครือ่งยนตแ์ละความสงูของชดุพว่งอปุกรณ์ 3 จดุทีเ่ปลีย่นไป 

ปรับเกยีรข์ ึน้

เมือ่เจอดนิปกต ิ

ปรับเกยีรล์งเมือ่

ยกอปุกรณ์ตอ่พว่ง 

ขณะท างาน 
ขณะเดนิทาง ระบบเปลีย่นเกยีรอ์ตัโนมตัจิะท าการเปลีย่นเกยีรข์ ึน้-ลงตามความเหมาะสม
ของสภาพพืน้ที ่ดว้ยการรับรูจ้ากรอบเครือ่งยนตแ์ละการเหยยีบคนัเรง่ทีเ่ปลีย่นไป 

ปรับเกยีร์

ลงเมือ่จอด 

ปรับเกยีรข์ ึน้

เมือ่ออกตัว 

ปรับเกยีรล์ง

เมือ่ขึน้เนนิ 

ปรับเกยีรข์ ึน้

เมือ่ถงึทีร่าบ 

ปรับเกยีรล์ง

เมือ่ลงเนนิ 

รกัษารอบเครือ่งยนตใ์หค้งทีใ่นทกุความเร็วในการท างาน เพือ่งานทีส่ม า่เสมอ 

ระบบ Power shift control  
จะท าการบนัทกึความเร็วรอบเครือ่ง และรักษาความเร็ว

รอบตามทีต่ัง้คา่ ท าใหไ้ดง้านสม า่เสมอ คงที ่

ระบบ Engine rpm memory 
จะท าการบนัทกึความเร็วรอบของเครือ่งยนตไ์ด ้2 คา่ 

สามารถท างานไดอ้ยา่งตอ่เนื่องดว้ยปุ่ มเพยีงเดยีว  

• ระบบ Engine rpm memory สามารถใชง้านร่วมกับ 

  คนัเร่งได ้



ระบบหอ้งโดยสารอจัฉรยิะ New i-Saloon 
ออกแบบอยา่งละเอยีดประนตี ค านงึถงึการใชง้านและความสะดวกสบายขณะท างาน ดว้ยหอ้งโดยสารทีก่วา้งขวาง 
ทัศนะวสิยัโปรง่สบาย ชว่ยใหผู้ข้ับสามารถท างานไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง แมต้อ้งท างานเป็นเวลานานก็ไมเ่มือ่ยลา้ 

• เบาะน ัง่แบบ Air suspention 

นุ่มสบาย สัน่สะเทอืนนอ้ย ปรับได ้

ตามสรรีะผูข้บัขี ่ลดความเมือ่ยลา้
ของผูข้ับขณะท างาน 

ท างานสะดวกยิง่ขึน้ดว้ยทีพั่ก
แขนพรอ้มคนัควบคมุอปุกรณ์

ตอ่พ่วงและเกยีร ์

• จอมอนเิตอรค์ู ่(Double LED 

monitor) ผูข้บัสามารถยนืยันขอ้มลูส าคญั 

เชน่ ความเร็วในการเดนิทาง หรอืความเร็วรอบ 
PTO ไดท้ัง้จากดา้นหนา้ (Meter panel) และ
ดา้นขา้ง (Side console) จงึดไูดง้า่ยแมต้อ้ง
ท างานทีต่อ้งคอยดอูปุกรณ์ตอ่พว่งดา้นหลงั 

• คอนโซลขา้ง (Side console) 
ออกแบบโดยค านงึถงึความสวยงามและหลกั
ทางวศิวะกรรมทีร่วมสวติชแ์ละคนัควบคมุตา่ง 
ๆ ใหอ้ยูใ่นโครงสรา้งรปูครึง่วงกลม จัดวาง
ต าแหน่งใหอ้ยูต่รงกลางดา้นขวาของหอ้ง
โดยสาร ท าใหม้องเห็นและใชง้านไดง้า่ย 

• คนัเรง่มอืระบบไฟฟ้า (Electric 

accel) สามารถปรับความเร็วไดอ้ยา่ง
ละเอยีด แมน่ย า ไดอ้ยา่งงา่ยดายดว้ยการ
สมัผสัเพยีงเบา ๆ 

• ระบบปรบัอากาศในหอ้งโดยสาร

แบบ Air mix ท างานสบายทกุฤดกูาล
ดว้ยระบบปรับอากาศทีม่ทีัง้แอรแ์ละฮตีเตอร ์
สามารถใชแ้รงดนัอากาศจากภายใน เพิม่
ประสทิธภิาพในการป้องกนัฝุ่ นไมใ่หเ้ขา้มา
ภายในหอ้งโดยสารได ้

• ตดิต ัง้พรอ้มเครือ่งเลน่ CD 

• ทอ่ไอเสยีแนบหอ้งโดยสารและ

ฝากระโปรงหนา้แบบโคง้มน ไม่

บงัทศันะวสิยัของผูข้ับขีข่ณะท างาน 
สามารถมองเห็นอปุกรณ์ตอ่พ่วง

ดา้นหนา้ไดอ้ยา่งชดัเจน จงึสามารถ
ท างานไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ 

• ปุ่ มต ัง้รอบเครือ่งสูงสดุ 
ชว่ยใหผู้ข้บัสามารถตัง้รอบเครือ่งสงูสดุได ้
ตามตอ้งการ สามารถท างานรว่มกบัคนัเรง่เทา้
หรอืคนัเรง่มอืได ้โดยระบบจะท าการรกัษา
รอบเครือ่งสงูสดุทีต่ัง้ไวท้ าใหท้ างานได ้
สม า่เสมอ นอกจากนีเ้รายงัสามารถใชปุ้่ มตัง้
รอบเครือ่งสงูสดุเป็นคนัเรง่ไดอ้กีดว้ย 

• สญัญานแสดงความเร็วรถ แสดง
ไดอ้ยา่งแมน่ย า เพือ่การท างานที่
ตอ้งการความละเอยีดสงู 



แทรกเตอรล์อ้ตะขาบ (Power crawler tractor) รปูลกัษณใ์หมแ่หง่การเกษตร 
แทรกเตอรล์อ้ตะขาบ เป็นการรวมเอาจดุเดน่ของตนีตะขาบทีม่คีวามแข็งแรงในการท างานสงูกบัความคลอ่งแคลว่ของ
ลอ้เขา้ดว้ยกนั ชว่ยใหส้ามารถท างานในพืน้ทีต่า่ง ๆ ไดห้ลากหลายและสมบกุสมบนัมากขึน้ อกีทัง้ยังไมม่ปัีญหาในการ
เคลือ่นยา้ยแทรกเตอรไ์ป-กลับ ระหวา่งบา้นและแปลงนา 

• เดนิทางดว้ยความเร็วสงูถงึ 34 
กโิลเมตรตอ่ช ัว่โมง ดว้ยเทคโนโลยี
เฉพาะของคโูบตา้ แทรกเตอรล์อ้ตะขาบจงึ
สามารถวิง่ไดด้ว้ยความเร็วสงูเทา่กบั
แทรกเตอรล์อ้ยาง หมดปัญหาเรือ่งทีท่ างาน
อยูไ่กล สามารถฉุดลากเทรเลอรไ์ดร้วดเร็ว 
ท างานและเดนิทางไดเ้ต็มประสทิธภิาพ 

• Laser mode ส าหรบัอมิพลเิมนท ์
สามารถใชร้่วมกบัอปุกรณ์ทีใ่ช ้

เทคโนโลยเีซนเสอรล์ าแสงไดอ้กีดว้ย 

เพิม่ความสามารถของแทรกเตอรใ์น
การท างานไปอกีขัน้ แมน่ย า 

• บงัโคลนออกแบบส าหรบั
แทรกเตอรล์อ้ตะขาบโดยเฉพาะ 

โคง้มนเขา้กบัรูปร่างของลอ้ตะขาบ 
แข็งแรง ทนทาน ป้องกนัการสาด

ของโคลนไดด้ขี ึน้ 

• แรงกดพืน้ต า่ ดว้ยลอ้ตะขาบทีม่หีนา้กวา้งในการสมัผัสดนิ

มาก ท าใหม้แีรงกดพืน้ต า่ ไมท่ าใหด้นิแน่น รากของตน้พชืที่

เพาะปลกูจงึสามารถชอนไชไดด้ ีสง่ผลใหพ้ชืผลเจรญิเตบิโต
งอกงามสมบรูณ์ 

• แรงเกาะพืน้สงู ลอ้ตะขาบแนบสนทิกับพืน้เต็มหนา้สมัผัส ท า

ใหม้แีรงเกาะพืน้สงู อตัราลอ้หมนุฟรนีอ้ย แมจ้ะเป็นแปลงนาทีม่ี

ลกัษณะเป็นหลม่ก็สามารถตะกยุขึน้ไดอ้ยา่งทรงพลงั 

• ทนทานสงู ลอ้ตะขาบไดถ้กูพัฒนาขึน้มาใหม้คีวามทนทานสงู 

ดว้ยการเพิม่ความหนาของเนือ้ยางโดยรอบดา้นในชึง่จะชว่ยลด
รอยจากการบดทับหนิซึง่เป็นสาเหตสุ าคัญของการฉกีขาดของ
ลอ้ตะขาบ 

• ขบัเคลือ่นไดอ้ยา่งนิม่นวล ดว้ยระบบลอ้เลือ่นอสิระ ที่

ลอ้เลือ่นลกูที ่1 2 3 และ 4 เป็นอสิระตอ่กนัในการขยับขึน้

ลง ท าใหล้อ้ตะขาบแนบชดิกบัพืน้ดนิโดยตลอด สง่ผลให ้
แทรกเตอรล์อ้ตะขาบสามารถเคลือ่นทีไ่ดอ้ย่างนิม่นวล 

ชว่ยยกระดับความสบายในการขบัขี ่

ลอ้เลือ่นทัง้ 4 เป็นอสิระตอ่กนั 

ออกแบบโครงสรา้งใหข้บัดนิออกไดด้ ี ตวัปาดดนิ 



ตอบสนองตอ่การใชง้านรว่มกบัอปุกรณ์ตอ่พว่งขนาดใหญด่ว้ยระบบไฮดรอลกิก าลงัสงู 

ระบบไฮดรอลกิก าลงัสงู 

ประกอบดว้ย TM drive pump, 

Regulator valve, Low pressure 
oil cooler ชว่ยใหก้ าลงัยกอปุกรณ์

ตอ่พ่วงสงูยิง่ขึน้ สามารถท างานหนัก
สมบกุสมบนัไดอ้ย่างไรท้ีต่ ิ 

รกัษาความคงทีข่องแรงฉุดลาก

ดว้ย Micro computer draft 
ระบบ draft จะชว่ยรักษาความคงทีข่อง
แรงฉุดลากขณะท างานทีม่ภีาระหนัก เชน่ 
งานไถบกุเบกิ จงึลดการสญูเปลา่จากการ
เกดิลอ้หมนุฟรขีณะท างานได ้
 

ควบคมุความลกึในการไถดว้ย

ระบบ Mix control  
ระบบ Mix control จะชว่ยปรับความลกึ
ในการไถของอปุกรณ์ตอ่พว่งใหเ้ป็นไป
ตามทีไ่ดต้ัง้คา่ไว ้ท าใหง้านทีไ่ดม้คีวาม
ลกึสม ่าเสมอ ถงึแมว้า่พืน้ผวิแปลงนาจะ
ขรขุระก็ตาม 

แมแ้ปลงนาจะเป็นคลืน่ก็สามารถรกัษา
ความลกึในการไถไดส้ม า่เสมอ 

กดลง 
ยกขึน้ 

กระบอกไฮดรอลกิขนาดใหญ่

พรอ้มกระบอกชว่ยยก เพือ่ตอบ 

สนองตอ่การใชง้านกบัอปุกรณ์ตอ่
พ่วงขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักมาก 

 ปั๊มไฮดรอลกิขนาดใหญ ่อตัราการ

ไหลสงู 77.2 ลติร:นาท ีใหก้ าลังในการ
ยกอปุกรณ์ตอ่พว่งมากขึน้ สามารถยก
อปุกรณ์ตอ่พว่งไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

Sub control valve 2 แถว (มาตรฐาน) 

สามารถตดิเพิม่ไดส้งูสดุถงึ 4 แถว รองรับ

การใชง้านกับอปุกรณ์ตอ่พว่งตา่ง ๆ ได ้
หลากหลาย 
 

ปุ่ มควบคมุอปุกรณต์อ่พว่งนอกหอ้ง
โดยสาร สามารถยกชดุพว่งอปุกรณ์ 3 จุด
ขึน้-ลง หรอืยดื-หดกระบอกไฮดรอลกิได ้
ดว้ยสวติชบ์รเิวณบังโคลนดา้นหลังของ

แทรกเตอร ์

ชุดพว่งอปุกรณ ์3 จดุแบบ Quick hook 

ถอดประกอบไดง้่าย สะดวกรวดเร็ว 
สามารถถอดไดข้ณะอยูภ่ายในหอ้ง
โดยสาร 

ระบบ Plowing monroe ชว่ยรักษา

แนวขนานและมมุในการท างานของ

อปุกรณ์ตอ่พ่วงอัตโนมัต ิท าใหไ้ด ้
งานทีเ่รยีบสวย สม ่าเสมอ 

ไถพรวนไดร้วดเร็วดว้ยระบบควบ 

คมุการลอยตวั หากผูข้ับกดปุ่ มลง 

กดเกด 

แทรกเตอรข์นาดใหญท่ีม่คีวามคลอ่งตวัสงู ทรงตวัเยีย่มขณะท างานและเดนิทาง 
ระบบ Hydraulic suspension system ท าหนา้ทีพ่ยงุลอ้หนา้ไว ้ท า

ใหช้ว่ยดดูซับแรงสัน่สะเทอืนจากพืน้ผวิถนนทีข่รุขระ สง่ผลใหผู้ข้บัรูส้กึ

สบายขณะน่ังขับ การทรงตัวมั่นคงทัง้ยามเดนิทางและท างาน 

มรีะบบ Hydraylic suspension system 

ไมม่รีะบบ Hydraylic suspension system 

ระบบ Double speed turn เมือ่หัก

พวงมาลยั ลอ้หนา้ดา้นนอกจะหมนุเร็วกวา่

ลอ้หลงั 1.6 เทา่ แทรกเตอรจ์งึสามารถเลีย้ว
วงแคบไดอ้ย่างรวดเร็วและนิม่นวลตอ่ดนิ 

ระบบ Shockless control ชว่ยใหก้าร

สัน่สะเทอืนของอปุกรณ์ตอ่พ่วงขณะยก 

ขึน้-ลง นิม่นวลขึน้ 
 
ระบบ Auto 4WD break  
แทรกเตอรจ์ะเบรกดว้ยลอ้ทัง้ 4 อตัโนมัต ิ

ถงึแมว้า่แทรกเตอรจ์ะใชร้ะบบขบัเคลือ่น 
2 ลอ้อยู่ก็ตาม 

 

ใตท้อ้งรถสงูถงึ 46.5 ซม. ชว่ยให ้

แทรกเตอรค์ลอ่งตวัสงูในการท างานทัง้

งานเตรยีมดนิ งานปลกู หรอืแมแ้ตง่าน

บ ารุงรักษาก็สามารถท าใดโ้ดยสะดวก 
 

ระบบล็อกกนัฟรแีบบอสิระท ัง้ลอ้หนา้
และลอ้หลงั ลดปัญหาการตดิหลม่ขณะ
ท างาน ดว้ยล็อกกนัฟร ี4 ลอ้ ทีเ่ป็นแบบ
แป้นเหยยีบส าหรับลอ้หลงัและปุ่ มสวติช์

ส าหรับลอ้หนา้ พรอ้มแสดงผลค าสัง่ใช ้

งานล็อกกนัฟรทีีห่นา้จอมอนเิตอร ์

คา้งไวจ้ะท าใหอ้ปุกรณ์ตอ่พ่วงยกขึน้

โดยไมต่อ้งขยับคนัควบคมุต าแหน่ง

อปุกรณ์ตอ่พ่วง ท าใหผู้ข้ับ 
ไมต่อ้งตัง้ความลกึใหมเ่มือ่ 

ตอ้งยกอปุกรณ์ตอ่พ่วงเชน่ 
ขณะกลับหัวงาน และเมือ่ 
ปลอ่ยมอืจากปุ่ มก็จะกลับ 
เขา้สูร่ะบบ Draft control 








