
 

   

 

 

New Holland เปิดตวัรถแทรกเตอร์และเครือ่งอดัฟ่อนชัน้น ำในงำน SIMA ASEAN 2016 

 

 ใหม ่รถแทรกเตอรร์ุน่TT4.90 ตอ่ยอดควำมส ำเร็จแหง่ TT4 Series 

 New Holland เป็นแบรนด์ภำยใต ้CNH Industrial และเป็นผูส้นบัสนุนระดบัแพลทตนิมัของงำน SIMA 

ASEAN 

 New Holland น ำเสนอรถแทรกเตอร์และเครือ่งอดัฟ่อนส ำหรบัอตุสำหกรรมน ้ำตำลและชีวมวล 

 New Holland สืบสำนเจตนำรมณ์จำก Ford ดว้ยกำรจดัแสดงรถแทรกเตอร์แหง่ต ำนำนรุน่ Ford 5000 

 

กรงุเทพมหำนคร,  8 กนัยำยน 2559 

 

New Holland Agriculture รว่มเป็นสว่นหน่ึงในงำน SIMA ASEAN 2016 ระหวำ่งวนัที ่8-10 กนัยำยน 

ทีก่รุงเทพมหำนคร ประเทศไทย ในฐำนะแบรนด์ภำยใต ้CNH ผูน้ ำดำ้นสนิคำ้ทนุระดบัโลก New Holland 

เป็นผูส้นบัสนุนระดบัแพลทตนิมัของงำนดงักลำ่ว ซึง่จดัขึน้ส ำหรบัภำคธุรกจิกำรเกษตรในภมูภิำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 

Mark Brinn กรรมกำรผูจ้ดักำรของ CNH Industrial ประจ ำภูมภิำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ญีปุ่่ น ปำกีสถำน เปิดเผยวำ่ 

“New Holland มีประวตัคิวำมเป็นมำยำวนำนท ัง้ในประเทศไทยและตลอดท ัง้ภมูภิำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เรำอยูเ่คยีงขำ้งเกษตรกรในประเทศแหง่น้ีมำต ัง้แตป่ลำยยุคพ.ศ. 2483 โดยเป็นทีรู่จ้กัในชือ่รถแทรกเตอร์ Ford ซึ่ง

ปจัจบุนัเรำเป็นผูน้ ำตลำดดำ้นรถแทรกเตอร์ 70 แรงมำ้ขึน้ไปและเป็นเจำ้ตลำดเครือ่งอดัฟ่าง เป้ำหมำยของเรำคอื 

กำรเป็นพนัธมติรระยะยำวในกำรสง่เสรมิกำรใชเ้ครือ่งจกัรกลกำรเกษตรในภูมภิำค SIMA ASEAN นบัเป็นเวท ี

อนัเหมำะสมทีเ่ปิดโอกำสใหเ้รำไดแ้สดงศกัยภำพในกำรสนบัสนุนกำรท ำงำนของเกษตรกร รวมถงึกำรเพิม่ประสทิธภิำพ 

และผลก ำไรในกำรด ำเนินงำน ในงำนน้ีทำ่นจะไดพ้บกบัรถแทรกเตอร์และเครือ่งอดัฟางหลำกหลำยรุน่จำกเรำ ซึง่ไดร้บั 

ควำมนิยมเป็นอยำ่งมำกโดยเฉพำะในอตุสำหกรรมน ้ำตำลและชีวมวล ยิง่ไปกวำ่นัน้ยงัมกีำรเปิดตวัรถแทรกเตอร์ 

รุน่ใหมล่ำ่สดุอกีดว้ย” 

 

เปิดตวัรถแทรกเตอร์ TT4.90 รุน่ใหมใ่น TT4 Series 

 

New Holland เปิดตวัรถแทรกเตอร์ TT4.90 รุน่ใหมใ่นงำน SIMA ASEAN 2016 ตอ่ยอดควำมส ำเร็จจำกTT4 

Series อนัประกอบดว้ยรถแทรกเตอร์ 5 รุน่พรอ้มก ำลงัขบัเคลือ่นต ัง้แต ่55 ถงึ 88 แรงมำ้ รถแทรกเตอร์รุน่ท็อปในกลุม่ 

ทีม่ำพรอ้มประสทิธภิำพอนัดเียีย่ม เป็นกำรผสำนรวมก ำลงัเครือ่งยนต์ ควำมประหยดัเช้ือเพลงิ 

และมคีวำมอเนกประสงคส์ูงสุดเขำ้ไวด้ว้ยกนัอยำ่งลงตวั  

 

TT4.90 ผนวกรวมประสทิธภิำพ เทคโนโลยีและควำมสะดวก ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยำ่งลงตวั เครือ่งยนต์ Turbocharged และ 

Intercooler แบบ 4 สบู ขนำด 3.9 ลติรทีพ่ฒันำขึน้โดย FPT Industrial ใหอ้ตัรำก ำลงัทีน่่ำประทบัใจและมแีรงบดิสูงสุด 

340 Nm ที ่1400 รอบตอ่นำที 

 



 

 

 

 

 

ระบบสง่ก ำลงัรองรบักำรใช้งำนหลำกหลำย โดยมรีะบบเกยีร์สงู-ต ่ำ (Splitter) และระบบเกยีร์ควำมเร็วต ่ำ (Creeper) 

ท ำใหส้ำมำรถปรบัควำมเร็วเกยีร์ให้เหมำะกบักำรใชง้ำนในทกุรปูแบบและดว้ยควำมสำมำรถในกำรก ำหนดคำ่ระบบสง่ก ำลงั

ทีม่ถีงึ 10 รปูแบบ ท ำใหพ้รอ้มตอบทกุโจทย์ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้  

 

ปั๊มทรงพลงัขนำด 45 ลติรทีต่ดิต ัง้เขำ้กบัปั๊มพวงมำลยั แบบแยกสว่น ช่วยเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนไดอ้ยำ่งสงูสดุ 

ไมว่ำ่จะมีโหลดทีร่ะบบบงัคบัเลีย้วหรอืไมก่็ตำม เกษตรกรจะประทบัใจกบัควำมสำมำรถในกำรยกทีร่องรบัน ้ำหนกัไดถ้งึ 2.1 

ตนั ชว่ยใหท้ ำงำนไดม้ำกขึน้ในแตล่ะวนั และสำมำรถจดักำรกบังำนหนกัไดอ้ยำ่งงำ่ยดำย 

 

ระบบเพลำอ ำนวยก ำลงั PTO พรอ้ม Ground Speed PTO เป็นกำรจบัคูค่วำมเร็วของ PTO ใหส้อดคลอ้งกบัควำมเร็ว 

ในกำรเคลือ่นที ่ซึง่เป็นประโยชน์อยำ่งมำกส ำหรบักำรใชง้ำนดำ้นพลงังานชีวมวล เมือ่ตอ่เขำ้กบัเครือ่งผลติปุ๋ ยหมกัชีวภำพ 

ก็จะท ำใหผู้ป้ฏบิตังิำนแน่ใจไดว้ำ่ของเหลวทีม่ีของแข็งผสมอยู ่จะถกูปั่นดว้ยควำมเร็วทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรบม่เพำะ 

แบคทเีรยีท าใหใ้หเ้จรญิเตบิโตสำมำรถปรบัอตัรำกำรยอ่ยสลำยไดด้ี 

 

แพลตฟอร์มส ำหรบัผูป้ฏบิตังิำนทีก่วำ้งขวำงซึ่งมำพรอ้มหลงัคำพืน้เรยีบและพวงมำลยัแบบปรบัเอยีง ไดเ้พิม่ควำม 

สะดวกสบำยในกำรปฏบิตังิำนใหก้บัผูข้บัขีไ่ดม้ำกขึน้ 

 

จบทกุงำนอยำ่งรวดเร็วดว้ยรถแทรกเตอร์ทีค่ลอ่งตวัและเชือ่ถอืได้ 

 

New Holland ยงัไดน้ ำรถแทรกเตอร์รุน่ TT4.75 ทีเ่ปิดตวัในปีพ.ศ. 2558 และรุน่ TT45 มำจดัแสดงทีบ่ธูนอกอำคำร 

ในงำน SIMA ASEAN 2016 อกีดว้ย โดยเป็นสว่นหน่ึงของรุน่ TT Compact ทีโ่ดดเดน่ดำ้นควำมแข็งแกรง่ 

และควำมคลอ่งตวัอยำ่งเหนือช ัน้ เชือ่ถอืไดด้ว้ยประสทิธภิำพระดบัสงูภำยใตข้นำดกะทดัรดัพรอ้มชว่ยใหท้ ำงำน 

ไดอ้ยำ่งรวดเร็วยิง่ขึน้ดว้ยขมุพลงัเหนือระดบัดว้ยระบบเกยีร์ Easy Shift ท าใหค้วำมสำมำรถในกำรยกน ้าหนกัทีม่ากขึน้ 

 

ส ำหรบับธูภำยในอำคำรนัน้มดีำวเดน่ไดแ้กร่ถแทรกเตอร์ช ัน้น ำอยำ่งรุน่ TD5.110 ขนำด 110 แรงมำ้ พรอ้มบุง้กีต๋กั 

ดำ้นหน้ำตดิต ัง้มำจำกโรงงำน, รุน่ TS6.140 ขนำด 139 แรงมำ้ทีโ่ดดเดน่ดว้ยโครงสรำ้งอนัแข็งแกรง่ ดุจหนิผำ 

และขมุพลงัอนัดุดนัแตด่แูลรกัษำงำ่ย และรุน่ T7060 ขนำด 213 แรงมำ้ส ำหรบังำนเพำะปลูกและงำนบบีอดัทีต่อ้งกำร 

ควำมคลอ่งตวัสูงสุด 

 

นอกจำกน้ี New Holland ยงัไดส้ืบสำนเจตนำรมณ์ด ัง้เดมิดว้ยกำรน ำรถแทรกเตอร์แหง่ต ำนำนอยำ่ง Ford 5000 

ทีอ่ยูคู่เ่กษตรกรไทยมำยำวนำนและมบีทบำทส ำคญัตอ่กำรพฒันำดำ้นกำรเกษตรของประเทศมำจดัแสดงอีกดว้ย 

 

เครือ่งอดัฟ่อนช ัน้น ำแหง่อุตสำหกรรมทีต่อบสนองทกุควำมตอ้งกำร 

 

New Holland ตอกย ำ้ควำมเป็นผูน้ ำดำ้นเครือ่งอดัฟ่อนดว้ยเครือ่งอดัฟ่อนทรงสีเ่หลีย่มขนำดใหญ่ BigBaler Series 

และเครือ่งอดัฟ่อนทรงกลม BR6000 Series เรำคอืแบรนด์ผูบ้กุเบกิเทคโนโลยีเครือ่งอดัฟ่อนทีม่ีผลติภณัฑ์ใหเ้ลอืก 

หลำกหลำยเพือ่ตอบสนองทกุควำมตอ้งกำร 



 

 

 

 

 

BigBaler Series มำพรอ้มขนำดควำมจมุำกเป็นพเิศษและใหค้ณุภำพกำรอดัฟ่อนสูงอยำ่งสม ่ำเสมอ ซึ่งเป็นปจัจยัส ำคญั 

ทีม่ผีลตอ่กำรตดัสนิใจในกำรบบีอดัฟำงและชีวมวล ดว้ยกำรซอ่มแซมและบ ำรงุรกัษำอยำ่งมีประสทิธภิำพ ชว่ยให ้

เครือ่งอดัฟ่อนท ำงำนในไรไ่ดน้ำนขึน้ อนัเป็นกำรเพิม่ผลติภำพใหสู้งขึน้ BR6000 Series มีคณุสมบตัใินกำรอดัฟ่อน 

ทีต่อบไดท้กุโจทย์ ท ัง้จ ำนวนกอ้นวสัดุทีต่อ้งกำรมว้น ควำมกวำ้งในกำรหอ่หรือกองแถว กำรใชก้อ้นวสัดใุนกำรท ำอำหำรสตัว์ 

กองฟำง หรือวสัดปุูพืน้ รวมถงึกำรอดัอำหำรสตัว์เป็นกอ้นอยำ่งรวดเร็วภำยหลงักำรมว้น 

 

พนัธมติรทีด่ทีีส่ดุส ำหรบัอตุสำหกรรมออ้ยและชีวมวล 

 

New Holland มรีถแทรกเตอร์และเครือ่งอดัฟ่อนหลำกหลำยรุน่ทีเ่หมำะกบัอตุสำหกรรมออ้ยและชีวมวลเป็นพเิศษ 

ท ัง้ส ำหรบักำรรวบรวม กำรอดัฟ่อน และกำรเคลือ่นยำ้ยเศษเหลอืทิง้ของออ้ยและพชืชีวมวลอืน่ๆส ำหรบักำรน ำไปผลติ 

พลงังำนทีย่ ั่งยืน นอกจำกน้ี New Holland ยงัมปีระสบกำรณ์มำกมำยจำกกำรท ำงำนรว่มกบัอตุสำหกรรมชีวมวลในยุโรป 

อเมรกิำเหนือ บรำซิล และอนิเดยี ซึ่งถอืเป็นเป็นแหลง่ปฏบิตักิำรดำ้นชีวมวลช ัน้น ำของอุตสำหกรรม โดยปจัจบุนั 

เรำก ำลงัด ำเนินโครงกำรดำ้นชีวมวลหลำยโครงกำรในประเทศไทยดว้ยเชน่กนั  

 

กำรมสีว่นรว่มในอตุสำหกรรมชีวมวลมำอยำ่งยำวนำนของ New Holland สบืเน่ืองมำจำกควำมมุง่ม ั่นของบรษิทั 

ทีม่ตีอ่อนำคตทีย่ ั่งยืนของภำคเกษตรกรรมและกลยุทธ์กำรเป็นผูน้ ำดำ้นพลงังำนสะอำด (Clean Energy Leader) 

ของแบรนด์ในปีพ.ศ. 2549 น่ีคอืกลยุทธ์ทีแ่สดงถงึวสิยัทศัน์เพือ่ควำมย ั่งยืนของ New Holland บนพืน้ฐำนหลกัสีป่ระกำร 

ไดแ้ก ่กำรเตบิโตของพลงังำน ซึ่งเป็นสิง่สนบัสนุนเกษตรกรผูป้ลกูและเก็บเกีย่วพชืชีวมวล พืชเช้ือเพลงิชีวภำพ 

และเศษซำกพชืส ำหรบัผลติพลงังำน ควำมสำมำรถในกำรผลติอยำ่งมีประสทิธภิำพ กำรเกษตรอยำ่งย ั่งยืน 

ซึง่รวมถงึกำรท ำกำรเกษตรเชงิอนุรกัษ์ และควำมมุง่ม ั่นของบรษิทั ท าใหค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกจิของแบรนด์ เป็น

กำรลงทนุเพือ่คน้หำแนวทำงทีช่ว่ยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 

[จบ] 

 

New Holland Agriculture - New Holland Agriculture เป็นหน่ึงในผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรเกษตรชัน้น ำระดบัโลก 

ชื่อเสียงของเรำมีรำกฐำนจำกควำมส ำเร็จของลูกคำ้ ไมว่ำ่จะเป็นผูผ้ลติพืชเศรษฐกจิ ชำวไรป่ศุสตัว์ ผูร้บัเหมำ ไรอ่งุน่ หรือผูดู้แลรกัษำสวน 

ตำ่งยอมรบัในนวตักรรมสนิคำ้และบรกิำรทีม่ีใหเ้ลือกหลำกหลำยจำกเรำดว้ยอุปกรณ์ครบครนัต ัง้แตร่ถแทรกเตอร์ไปจนถงึอุปกรณ์เพือ่กำรเก็บเกีย่ว

และจดักำรวสัดุ พรอ้มบรกิำรสนิเชื่อทีป่รบัใหเ้หมำะสมกบัภำคเกษตรโดยผูเ้ชีย่วชำญ เครือขำ่ยตวัแทนจ ำหน่ำยระดบัมืออำชีพท ั่วโลก 

และเจตนำรมณ์ของ New Holland ในกำรมุง่สูค่วำมเป็นเลศิคอืเครือ่งหมำยรบัรองวำ่ลูกคำ้ของเรำทกุรำยจะไดส้มัผสักบัประสบกำรณ์อนัเหนือช ัน้  

 

ดูขอ้มูลเพิม่เตมิบนเว็บไซต์ไดท้ี ่www.newholland.com 

  

New Holland เป็นหน่วยงำนยอ่ยของ CNH Industrial N.V. ดขูอ้มูลเพิม่เตมิที:่www.cnhindustrial.com 

 

 

 

 

http://www.newholland.com/


 

 

 

 

 

ส ำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่: 

 

Laura Nonvino 

New Holland Agriculture  

ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำดและกำรสือ่สำรแบรนด์ 

ภมูภิำคเอเชียแปซฟิิก 

โทรศพัท์: +41 (0) 91 985 3893 

อเีมล: laura.nonvino@cnhind.com 

Valerio Domenici 

CNH Industrial 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำดกำรเกษตร – เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละญีปุ่่ น 

ภมูภิำคเอเชียแปซฟิิก  

โทรศพัท์: +66 (0) 2 645 81 01 

อเีมล: valerio.domenici@cnhind.com 

 

 

Francesca Mazza  

CNH Industrial 

ฝ่ำยสือ่สำรองคก์ร  

ภมูภิำคเอเชียแปซฟิิก 

โทรศพัท์: +39 011 00 86492 

อเีมล: francesca.mazza@cnhind.com  
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