New Holland เปิ ดตัวรถแทรกเตอร์และเครือ
่ งอัดฟ่ อนชัน
้ นำในงำน SIMA ASEAN 2016


ใหม่ รถแทรกเตอร์รน
ุ่ TT4.90 ต่อยอดควำมสำเร็จแห่ง TT4 Series



New Holland เป็ นแบรนด์ภำยใต้ CNH Industrial และเป็ นผูส้ นับสนุนระดับแพลทตินมั ของงำน SIMA
ASEAN



New Holland นำเสนอรถแทรกเตอร์และเครือ่ งอัดฟ่ อนสำหรับอุตสำหกรรมน้ำตำลและชีวมวล



New Holland สืบสำนเจตนำรมณ์ จำก Ford ด้วยกำรจัดแสดงรถแทรกเตอร์แห่งตำนำนรุน
่ Ford 5000

กรุงเทพมหำนคร, 8 กันยำยน 2559
New Holland Agriculture ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในงำน SIMA ASEAN 2016 ระหว่ำงวันที่ 8-10 กันยำยน
ทีก
่ รุงเทพมหำนคร ประเทศไทย ในฐำนะแบรนด์ภำยใต้ CNH ผูน
้ ำด้ำนสินค้ำทุนระดับโลก New Holland
้ สำหรับภำคธุรกิจกำรเกษตรในภูมภ
เป็ นผูส้ นับสนุนระดับแพลทตินม
ั ของงำนดังกล่ำว ซึง่ จัดขึน
ิ ำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
Mark Brinn กรรมกำรผูจ้ ัดกำรของ CNH Industrial ประจำภูมภ
ิ ำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ญีป
่ น
ุ่ ปำกีสถำน เปิ ดเผยว่ำ
“New Holland มีประวัติควำมเป็ นมำยำวนำนทัง้ ในประเทศไทยและตลอดทัง้ ภูมภ
ิ ำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
เรำอยูเ่ คียงข้ำงเกษตรกรในประเทศแห่งนี้มำตัง้ แต่ปลำยยุคพ.ศ. 2483 โดยเป็ นทีร่ จู้ กั ในชือ
่ รถแทรกเตอร์ Ford ซึ่ง
้ ไปและเป็ นเจ้ำตลำดเครือ่ งอัดฟ่ าง เป้ ำหมำยของเรำคือ
ปัจจุบ ันเรำเป็ นผูน
้ ำตลำดด้ำนรถแทรกเตอร์ 70 แรงม้ำขึน
กำรเป็ นพันธมิตรระยะยำวในกำรส่งเสริมกำรใช้เครือ่ งจักรกลกำรเกษตรในภูมภ
ิ ำค SIMA ASEAN นับเป็ นเวที
อันเหมำะสมทีเ่ ปิ ดโอกำสให้เรำได้แสดงศักยภำพในกำรสนับสนุ นกำรทำงำนของเกษตรกร รวมถึงกำรเพิม
่ ประสิทธิภำพ
และผลกำไรในกำรดำเนินงำน ในงำนนี้ทำ่ นจะได้พบกับรถแทรกเตอร์และเครือ่ งอัดฟางหลำกหลำยรุน
่ จำกเรำ ซึง่ ได้รบั
ควำมนิยมเป็ นอย่ำงมำกโดยเฉพำะในอุตสำหกรรมน้ำตำลและชีวมวล ยิง่ ไปกว่ำนัน
้ ยังมีกำรเปิ ดตัวรถแทรกเตอร์
รุน
่ ใหม่ลำ่ สุดอีกด้วย”
เปิ ดตัวรถแทรกเตอร์ TT4.90 รุน
่ ใหม่ใน TT4 Series
New Holland เปิ ดตัวรถแทรกเตอร์ TT4.90 รุน
่ ใหม่ในงำน SIMA ASEAN 2016 ต่อยอดควำมสำเร็จจำกTT4
Series อันประกอบด้วยรถแทรกเตอร์ 5 รุน
่ พร้อมกำลังขับเคลือ่ นตัง้ แต่ 55 ถึง 88 แรงม้ำ รถแทรกเตอร์รน
ุ่ ท็อปในกลุม
่
ทีม
่ ำพร้อมประสิทธิภำพอันดีเยีย่ ม เป็ นกำรผสำนรวมกำลังเครือ่ งยนต์ ควำมประหยัดเชื้อเพลิง
และมีควำมอเนกประสงค์สูงสุดเข้ำไว้ดว้ ยกันอย่ำงลงตัว
TT4.90 ผนวกรวมประสิทธิภำพ เทคโนโลยีและควำมสะดวก ไว้ดว้ ยกันได้อย่ำงลงตัว เครือ่ งยนต์ Turbocharged และ
้ โดย FPT Industrial ให้อตั รำกำลังทีน
Intercooler แบบ 4 สูบ ขนำด 3.9 ลิตรทีพ
่ ัฒนำขึน
่ ่ ำประทับใจและมีแรงบิดสูงสุด
340 Nm ที่ 1400 รอบต่อนำที

ระบบส่งกำลังรองรับกำรใช้งำนหลำกหลำย โดยมีระบบเกียร์สงู -ต่ำ (Splitter) และระบบเกียร์ควำมเร็วต่ำ (Creeper)
ทำให้สำมำรถปรับควำมเร็วเกียร์ให้เหมำะกับกำรใช้งำนในทุกรูปแบบและด้วยควำมสำมำรถในกำรกำหนดค่ำระบบส่งกำลัง
ทีม
่ ถ
ี งึ 10 รูปแบบ ทำให้พร้อมตอบทุกโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ปั๊มทรงพลังขนำด 45 ลิตรทีต
่ ด
ิ ตัง้ เข้ำกับปั๊มพวงมำลัย แบบแยกส่วน ช่วยเพิม
่ ประสิทธิภำพกำรทำงำนได้อย่ำงสูงสุด
ไม่วำ่ จะมีโหลดทีร่ ะบบบังค ับเลีย้ วหรือไม่ก็ตำม เกษตรกรจะประทับใจกับควำมสำมำรถในกำรยกทีร่ องรับน้ำหนักได้ถงึ 2.1
้ ในแต่ละวัน และสำมำรถจัดกำรกับงำนหนักได้อย่ำงง่ำยดำย
ตัน ช่วยให้ทำงำนได้มำกขึน
ระบบเพลำอำนวยกำลัง PTO พร้อม Ground Speed PTO เป็ นกำรจับคูค
่ วำมเร็วของ PTO ให้สอดคล้องกับควำมเร็ว
ในกำรเคลือ่ นที่ ซึง่ เป็ นประโยชน์ อย่ำงมำกสำหรับกำรใช้งำนด้ำนพลังงานชีวมวล เมือ่ ต่อเข้ำกับเครือ่ งผลิตปุ๋ ยหมักชีวภำพ
ก็จะทำให้ผป
ู้ ฏิบตั งิ ำนแน่ ใจได้วำ่ ของเหลวทีม
่ ีของแข็งผสมอยู่ จะถูกปั่ นด้วยควำมเร็วทีเ่ หมำะสมสำหรับกำรบ่มเพำะ
แบคทีเรียทาให้ให้เจริญเติบโตสำมำรถปรับอัตรำกำรย่อยสลำยได้ดี
แพลตฟอร์มสำหรับผูป
้ ฏิบ ัติงำนทีก
่ ว้ำงขวำงซึ่งมำพร้อมหลังคำพืน
้ เรียบและพวงมำลัยแบบปรับเอียง ได้เพิม
่ ควำม
้
สะดวกสบำยในกำรปฏิบ ัติงำนให้กบั ผูข
้ ับขีไ่ ด้มำกขึน
จบทุกงำนอย่ำงรวดเร็วด้วยรถแทรกเตอร์ทค
ี่ ล่องตัวและเชือ
่ ถือได้
New Holland ยังได้นำรถแทรกเตอร์รน
ุ่ TT4.75 ทีเ่ ปิ ดตัวในปี พ.ศ. 2558 และรุน
่ TT45 มำจัดแสดงทีบ
่ ธู นอกอำคำร
ในงำน SIMA ASEAN 2016 อีกด้วย โดยเป็ นส่วนหนึ่งของรุน
่ TT Compact ทีโ่ ดดเด่นด้ำนควำมแข็งแกร่ง
และควำมคล่องตัวอย่ำงเหนือชัน
้ เชือ
่ ถือได้ดว้ ยประสิทธิภำพระดับสูงภำยใต้ขนำดกะทัดรัดพร้อมช่วยให้ทำงำน
้ ด้วยขุมพลังเหนือระดับด้วยระบบเกียร์ Easy Shift ทาให้ควำมสำมำรถในกำรยกน้าหนักทีม
้
ได้อย่ำงรวดเร็วยิง่ ขึน
่ ากขึน
สำหรับบูธภำยในอำคำรนัน
้ มีดำวเด่นได้แก่รถแทรกเตอร์ชน
้ ั นำอย่ำงรุน
่ TD5.110 ขนำด 110 แรงม้ำ พร้อมบุง้ กีต
๋ ัก
ด้ำนหน้ำติดตัง้ มำจำกโรงงำน, รุน
่ TS6.140 ขนำด 139 แรงม้ำทีโ่ ดดเด่นด้วยโครงสร้ำงอันแข็งแกร่ง ดุจหินผำ
และขุมพลังอันดุด ันแต่ดแ
ู ลรักษำง่ำย และรุน
่ T7060 ขนำด 213 แรงม้ำสำหรับงำนเพำะปลูกและงำนบีบอัดทีต
่ อ้ งกำร
ควำมคล่องตัวสูงสุด
นอกจำกนี้ New Holland ยังได้สืบสำนเจตนำรมณ์ ดง้ ั เดิมด้วยกำรนำรถแทรกเตอร์แห่งตำนำนอย่ำง Ford 5000
ทีอ่ ยูค
่ เู่ กษตรกรไทยมำยำวนำนและมีบทบำทสำค ัญต่อกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรของประเทศมำจัดแสดงอีกด้วย
เครือ่ งอัดฟ่ อนชัน
้ นำแห่งอุตสำหกรรมทีต
่ อบสนองทุกควำมต้องกำร
New Holland ตอกยำ้ ควำมเป็ นผูน
้ ำด้ำนเครือ่ งอัดฟ่ อนด้วยเครือ่ งอัดฟ่ อนทรงสีเ่ หลีย่ มขนำดใหญ่ BigBaler Series
และเครือ่ งอัดฟ่ อนทรงกลม BR6000 Series เรำคือแบรนด์ผบ
ู้ ก
ุ เบิกเทคโนโลยีเครือ่ งอัดฟ่ อนทีม
่ ีผลิตภัณฑ์ให้เลือก
หลำกหลำยเพือ่ ตอบสนองทุกควำมต้องกำร

BigBaler Series มำพร้อมขนำดควำมจุมำกเป็ นพิเศษและให้คณ
ุ ภำพกำรอัดฟ่ อนสูงอย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งเป็ นปัจจัยสำค ัญ
ทีม
่ ผ
ี ลต่อกำรตัดสินใจในกำรบีบอัดฟำงและชีวมวล ด้วยกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยให้
้ อันเป็ นกำรเพิม
้ BR6000 Series มีคณ
เครือ่ งอัดฟ่ อนทำงำนในไร่ได้นำนขึน
่ ผลิตภำพให้สูงขึน
ุ สมบัตใิ นกำรอัดฟ่ อน
ทีต
่ อบได้ทก
ุ โจทย์ ทัง้ จำนวนก้อนวัสดุทต
ี่ อ้ งกำรม้วน ควำมกว้ำงในกำรห่อหรือกองแถว กำรใช้กอ
้ นวัสดุในกำรทำอำหำรสัตว์
กองฟำง หรือวัสดุปูพน
ื้ รวมถึงกำรอัดอำหำรสัตว์เป็ นก้อนอย่ำงรวดเร็วภำยหลังกำรม้วน
พันธมิตรทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ สำหรับอุตสำหกรรมอ้อยและชีวมวล
New Holland มีรถแทรกเตอร์และเครือ่ งอัดฟ่ อนหลำกหลำยรุน
่ ทีเ่ หมำะกับอุตสำหกรรมอ้อยและชีวมวลเป็ นพิเศษ
ทัง้ สำหรับกำรรวบรวม กำรอัดฟ่ อน และกำรเคลือ่ นย้ำยเศษเหลือทิง้ ของอ้อยและพืชชีวมวลอืน
่ ๆสำหรับกำรนำไปผลิต
พลังงำนทีย่ งั่ ยืน นอกจำกนี้ New Holland ยังมีประสบกำรณ์ มำกมำยจำกกำรทำงำนร่วมกับอุตสำหกรรมชีวมวลในยุโรป
อเมริกำเหนือ บรำซิล และอินเดีย ซึ่งถือเป็ นเป็ นแหล่งปฏิบ ัติกำรด้ำนชีวมวลชัน
้ นำของอุตสำหกรรม โดยปัจจุบ ัน
เรำกำลังดำเนินโครงกำรด้ำนชีวมวลหลำยโครงกำรในประเทศไทยด้วยเช่นกัน
กำรมีสว่ นร่วมในอุตสำหกรรมชีวมวลมำอย่ำงยำวนำนของ New Holland สืบเนื่องมำจำกควำมมุง่ มั่นของบริษท
ั
ทีม
่ ต
ี อ
่ อนำคตทีย่ งั่ ยืนของภำคเกษตรกรรมและกลยุทธ์กำรเป็ นผูน
้ ำด้ำนพลังงำนสะอำด (Clean Energy Leader)
ของแบรนด์ในปี พ.ศ. 2549 นี่คอ
ื กลยุทธ์ทแ
ี่ สดงถึงวิส ัยทัศน์ เพือ่ ควำมยั่งยืนของ New Holland บนพืน
้ ฐำนหลักสีป
่ ระกำร
ได้แก่ กำรเติบโตของพลังงำน ซึ่งเป็ นสิง่ สนับสนุนเกษตรกรผูป
้ ลูกและเก็บเกีย่ วพืชชีวมวล พืชเชื้อเพลิงชีวภำพ
และเศษซำกพืชสำหรับผลิตพลังงำน ควำมสำมำรถในกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน
ซึง่ รวมถึงกำรทำกำรเกษตรเชิงอนุรกั ษ์ และควำมมุง่ มั่นของบริษท
ั ทาให้ควำมสำค ัญกับกำรดำเนินธุรกิจของแบรนด์ เป็ น
กำรลงทุนเพือ่ ค้นหำแนวทำงทีช
่ ว่ ยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
[จบ]
New Holland Agriculture - New Holland Agriculture เป็ นหนึ่งในผูผ
้ ลิตและจำหน่ ำยอุปกรณ์กำรเกษตรชัน
้ นำระดับโลก
ชื่อเสียงของเรำมีรำกฐำนจำกควำมสำเร็จของลูกค้ำ ไม่วำ่ จะเป็ นผูผ
้ ลิตพืชเศรษฐกิจ ชำวไร่ปศุสตั ว์ ผูร้ บั เหมำ ไร่องุน
่ หรือผูด
้ ูแลรักษำสวน
ต่ำงยอมรับในนวัตกรรมสินค้ำและบริกำรทีม
่ ีให้เลือกหลำกหลำยจำกเรำด้วยอุปกรณ์ครบครันตัง้ แต่รถแทรกเตอร์ไปจนถึงอุปกรณ์เพือ่ กำรเก็บเกีย่ ว
และจัดกำรวัสดุ พร้อมบริกำรสินเชื่อทีป
่ รับให้เหมำะสมกับภำคเกษตรโดยผูเ้ ชีย่ วชำญ เครือข่ำยตัวแทนจำหน่ ำยระดับมืออำชีพทั่วโลก
และเจตนำรมณ์ของ New Holland ในกำรมุง่ สูค
่ วำมเป็ นเลิศคือเครือ่ งหมำยรับรองว่ำลูกค้ำของเรำทุกรำยจะได้สมั ผัสกับประสบกำรณ์อน
ั เหนือชัน
้
ดูขอ้ มูลเพิม
่ เติมบนเว็บไซต์ได้ที่ www.newholland.com
New Holland เป็ นหน่ วยงำนย่อยของ CNH Industrial N.V. ดูขอ้ มูลเพิม
่ เติมที:่ www.cnhindustrial.com

สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดติดต่อ:
Laura Nonvino

Valerio Domenici

New Holland Agriculture

CNH Industrial

ผูจ้ ัดกำรฝ่ ำยกำรตลำดและกำรสือ่ สำรแบรนด์

ผูจ้ ัดกำรฝ่ ำยกำรตลำดกำรเกษตร – เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และญีป
่ น
ุ่

ภูมภ
ิ ำคเอเชียแปซิฟิก

ภูมภ
ิ ำคเอเชียแปซิฟิก

โทรศัพท์: +41 (0) 91 985 3893

โทรศัพท์: +66 (0) 2 645 81 01

อีเมล: laura.nonvino@cnhind.com

อีเมล: valerio.domenici@cnhind.com

Francesca Mazza
CNH Industrial
ฝ่ ำยสือ่ สำรองค์กร
ภูมภ
ิ ำคเอเชียแปซิฟิก
โทรศัพท์: +39 011 00 86492
อีเมล: francesca.mazza@cnhind.com

