New Holland เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับประเทศไทยในงำน SIMA ASEAN 2018
•
•
•

รถเก็บเกี่ยว ซีรีส์ TC5.30 ที่ให้ควำมสำมำรถที่ดท
ี ี่สุด ด้วยต้นทุนกำรดำเนินงำนที่ตำ่
รถแทรกเตอร์ T6000 ซีรีส์ เป็นผลิตภัณฑ์ทส
ี่ มบูรณ์แบบสำหรับกำรใช้งำนหนัก
นวัตกรรมทีย
่ ำวนำนกว่ำหนึ่งศตวรรษและอยู่ในตลำดประเทศไทยมำอย่ำงยำวนำน

กรุงเทพ, 6 มิถน
ุ ำยน 2018
New Holland Agriculture เป็นแบรนด์หนึ่งของ CNH Industrial จะแสดงอุปกรณ์ใหม่ 2 รุน
่ ที่งำน SIMA
ASEAN 2018 ทีก
่ รุงเทพในช่วงวันที่ 6-8 มิถน
ุ ำยนนี้
New Holland นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ลำ่ สุดสำหรับเกษตรกรไทยด้วยรถเก็บเกีย
่ วซีรส
ี ์ TC5.30
และรถแทรกเตอร์รน
ุ่ T6050
อุปกรณ์ทงั้ สองซีรีสไ์ ด้นำมำจัดแสดงเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่เติบโตมำกขึ้นของลูกค้ำในตลำดภำยในประ
เทศ
คุณดวงหทัย พงษำพันธ์ Country Manager ของ CNH Industrial ประเทศไทย ให้ควำมเห็นว่ำ “New Holland’

เข้ำร่วมในงำน SIMA ASEAN
เพื่อเป็นกำรตอกย้ำแก่เกษตรกรว่ำประสิทธิภำพกำรผลิตสูงสุดมำจำกกำรใช้อุปกรณ์ทด
ี่ ีที่สด
ุ เท่ำนั้น
ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ล่ำสุดของ New Holland
แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกับควำมต้องกำรทุกประเภทในไร่และเรำมีควำมมุ่งมัน
่ ที่จะเป็นพันธมิต
รระยะยำวเพือ
่ กำรพัฒนำเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรเกษตรของประเทศไทย”

รถเก็บเกีย
่ วซีรส
ี ์ TC5.30 ให้ผลกำไรสูง
รถเก็บเกี่ยวซีรีส์ TC5.30
เป็นรถเกีย
่ วนวดแบบรองรับพืชผลหลำยประเภทตัวแรกของเรำทีน
่ ำเสนอให้กับลูกค้ำในประเทศไทย
อุปกรณ์รุ่นนี้ออกแบบมำเพือ
่ ให้สมรรถนะทีย
่ อดเยีย
่ มสำมำรถรองรับพืชผลหลำยประเภท (รวมไปถึงข้ำว
ซึ่งมีให้เลือกอย่ำงหลำกหลำย) และแม้แต่กำรใช้งำนในสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่หนักหน่วงที่สด
ุ ซีรีส์ TC5.30
มำพร้อมกับควำมสำมำรถสูงสุด ให้คุณภำพเมล็ดพืชผลมีคุณภำพสูง
รวมทั้งประสิทธิภำพกำรเผำไหม้เชือ
้ เพลิงทีย
่ อดเยี่ยมและต้นทุนต่ำเพือ
่ ให้ผลตอบแทนที่สูง
TC5.30 ติดตั้งพร้อมกับชุดเก็บเกี่ยวเมล็ดพืชขนำดควำมจุสงู 15 ฟุตจะให้ผลผลิตแต่ละวันในระดับสูง
ด้วยสมรรถนะกำรเก็บเกีย
่ วทีด
่ ีเยีย
่ ม
เทคโนโลยีดรัมแบบสำมชุดที่เป็นอุปกรณ์เผือ
่ เลือกของรถเกี่ยวนวดรวมถึงชุดตัวคัดแยกระบบหมุนและชุดหน้ำโค้ง
Multi-Thresh™ ช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรคัดแยกแม้กระทัง่ กับพืชผลที่เก็บเกีย
่ วได้ยำกลำบำก

มีลำต้นยำวและแข็งแรง
แท่นรองแบบคู่มำตรฐำนให้ควำมสำมำรถในกำรทำควำมสะอำดทีย
่ อดเยีย
่ มและเป็นผลทีด
่ ีของเมล็ดพืชทีย
่ อดเยี่ยม
สำหรับพืชผลทุกประเภท ผูใ้ ช้สำมำรถต่อชุดถังเก็บเมล็ดพืชขนำดใหญ่ 3,000
ลิตรได้อย่ำงอิสระเพือ
่ ควำมสะดวกในกำรทำงำนในไร่

รถแทรกเตอร์ T6000 ซีรส
ี เ์ ป็นผลิตภัณฑ์ทส
ี่ มบูรณ์แบบสำหรับกำรใช้งำนหนัก
รถแทรกเตอร์ T6000
ซีรีส์ให้สมรรถนะที่ได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำที่คุ้มค่ำและเป็นตัวเลือกหลักสำหรับกำรทำไร่และกำรทำปศุสัตว์
เหมำะสำหรับรองรับงำนหนัก เช่น งำนไถเตรียมพื้นที่เพำะปลูกบนพื้นทีด
่ ินที่แล้งและแข็ง เช่น อ้อย
มันและข้ำวโพดรวมไปถึงสำมำรถต่อพ่วงเข้ำกับเครือ
่ งอัดใบอ้อยและหญ้ำ รถแทรกเตอร์ T6000
ซีรีส์มำพร้อมตัวควบคุมประสิทธิภำพสูงจัดกำรส่งกำลังและระบบควำมสะดวกสบำยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ลำ่ สุดและกำ
รใช้งำนง่ำยเพียงแค่กดปุ่ม T6050 ซีรีส์จะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยรุ่นเครือ
่ งยนต์ดีเซล 6.7 ลิตร 6 กระบอกสูบ
128 แรงม้ำพร้อมเทอร์โบชำร์จเจอร์และระบบอินเตอร์คูลเลอร์

นวัตกรรมทีย
่ ำวนำนกว่ำหนึง่ ศตวรรษและกำรอยูใ่ นตลำดประเทศไทยมำอย่ำงยำวนำน
ประวัติควำมเป็นมำของ New Holland Agriculture ย้อนกลับไปได้ถึงปี ค.ศ. 1895 นับจำกนั้นเป็นต้นมำ
เรำเป็นบริษัททีไ่ ด้รับกำรยอมรับในด้ำนนวัตกรรมอย่ำงต่อเนือ
่ งและกำรทุ่มเทให้กับกำรพัฒนำเพือ
่ กำรเกษตรกรรม
ที่ง่ำยขึ้นและได้อัตรำผลผลิตที่มำกขึ้นสำหรับเกษตรกรทั่วโลก Henry Ford
หนึ่งในผู้กอ
่ ตั้งเป็นบุคคลที่ริเริ่มนำอุปกรณ์เครือ
่ งกลมำใช้ในเกษตรกรรมทัว่ โลกและทำให้มก
ี ำรนำรถแทรกเตอร์เ
พื่อเกษตรกรรมมำใช้กันอย่ำงแพร่หลำยจำนวนมำก
ประสบกำรณ์มำกกกว่ำ 100 ปีนับตั้งแต่ยุครถแทรกเตอร์ Ford รุ่นแรก Fordson รุน
่ F ทีเริ่มผลิตในปี ค.ศ. 1917
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงหลักเป้ำหมำยที่สำคัญในประวัติทงั้ หมดของกำรพัฒนำรถแทรกเตอร์สำหรับกำรทำไร่ New
Holland Agriculture ได้สั่งสม ส่งผ่ำน และพัฒนำแนวคิดในกำรพลิกปฏิวัตวิ งกำรของ Henry Ford
ในกำรนำระบบเครื่องกลมำใช้ในภำคกำรเกษตร
และปัจจุบันเกษตรกรทั่วโลกต่ำงก็ยังได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำนเครือ
่ งจักรกลกำรเกษ
ตรมำยำวนำนมำกกว่ำหนึง่ ศตวรรษ
New Holland Agriculture เริ่มเข้ำสูำตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1927
เมื่อมีกำรนำเข้ำรถแทรกเตอร์ Fordson คันแรกมำจำกประเทศมำเลเซีย และในปี ค.ศ. 1952
เรำได้เข้ำสู่ตลำดประเทศไทยเป็นครั้งแรก
นับจำกนั้นเป็นต้นมำ New Holland
เป็นแบรนด์ที่ได้รับผลตอบที่ดใี นภูมิภำคนี้จำกกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภำพ ให้อัตรำผลผลิตที่ดี

และรองรับควำมต้องกำรที่เติบโตขึ้นของเกษตรกรในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทไี่ ด้รับประโยชน์จำกเทคโน
โลยีรถแทรกเตอร์ที่มีประวัตย
ิ ำวนำนกว่ำหนึ่งศตวรรษรวมถึงกำรใช้งำนในเกษตรกรรมสมัยใหม่
ในปี 2017 New Holland เสริมควำมแข็งแกร่งในประเทศไทยด้วยกำรเปิดสำนักงำนธุรกิจของ CNH Industrial
ใหม่ในย่ำนบำงนำของกรุงเทพฯ สำขำนีไ้ ด้รับกำรจัดตั้งขึน
้ เพือ
่ ให้สำมำรถบริกำรลูกค้ำชำวไทยได้ดียงิ่ ขึ้น
นอกจำกนี้ บริษท
ั ยังดำเนินกำรสำนักงำนใหญ่สำหรับภูมภ
ิ ำคต่ำงๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ปำกีสถำน
และญี่ปน
ุ่ ในย่ำนสำธร กรุงเทพฯ
New Holland Agriculture
เป็นผู้นำในตลำดรถแทรกเตอร์กำลังแรงม้ำสูงและเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์ที่รองรับชีวมวล
ประเทศไทยยังเป็นตลำดที่ใหญ่ที่สด
ุ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ New Holland
เป็นแบรนด์จำกโลกตะวันตกระดับชั้นนำในภำคอุตสำกรรมนีด
้ ้วยรุ่นยอดนิยมหลำยรุ่น ได้แก่ TT45, TCR48,
TT4.55, TT4.75, TD5.110, 7610 และรถแทรกเตอร์กำลังม้ำสูง
New Holland นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับตลำดด้วยรถเก็บเกีย
่ วซีรส
ี ์ TC5.30 ใหม่และรถแทรกเตอร์ซรี ส
ี ์
T6050
เพื่อมุง่ ที่จะตอบสนองควำมต้องกำรที่เพิ่มมำกขึ้นของลูกค้ำชำวไทยและเพือ
่ ส่งเสริ มกำรใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ในภ
ำคเกษตรกรรมของประเทศ

[จบ]
ชื่อเสียงของ New Holland Agriculture สั่งสมมำจำกควำมสำเร็จของลูกค้ำของเรำ ผู้ผลิตพืชผลมีค่ำ เกษตรกรฟำร์มปศุสัตว์ ผู้รับเหมำ
เจ้ำของไร่องุ่น หรือผู้ทำงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรพื้นดิน
ลูกค้ำของเรำสำมำรถให้ควำมไว้วำงใจในกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและบริกำรของเรำ สำยผลิตภัณฑ์ ที่ครบวงจร
ตั้งแต่รถแทรกเตอร์ไปจนถึงกำรเก็บเกี่ยว อุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุ
เสริมด้วยบริกำรแพคเกจกำรผ่อนชำระทำงกำรเงินที่ปรับเหมำะสมกับลูกค้ำจำกควำมเป็นผู้เชี่ยวชำญภำคกำรเกษตรของเรำ เครือข่ำย
ตัวแทนจำหน่ำยระดับมืออำชีพ ประสบกำรณ์สูงทั่วโลกและควำมมุ่งมั่นของ New Holland
ในควำมเป็นเลิศรับประกันว่ำลูกค้ำของเรำทั้งหมดจะได้รับประสบกำรณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ New Holland
โปรดเยี่ยมชมที่ www.newholland.com
New Holland Agriculture เป็นแบรนด์หนึ่งของ CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI)
ผู้นำระดับโลกในภำคสินค้ำทุนที่มีประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมมำอย่ำงยำวนำน
มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและมีสถำนที่ตั้งครอบคลุมทั่วโลก สำหรับข้อ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CNH Industrial โปรดเยี่ยมชมได้ที่
www.cnhindustrial.com

ผู้ตด
ิ ต่อสำหรับข่ำวสำร:

Francesca Mazza

นำยณัฏฐำภัคค์ ชูนิกร

ฝ่ ำยประชำส ัมพันธ์ New Holland Agriculture

ผูช
้ ยี่ วชำญด้ำนกำรสือ่ สำร New Holland Agriculture

อีเมล:francesca.mazza@cnhind.com

อีเมล : nutthapak.choonikorn@cnhind.com

โทรศัพท์: +44 (0)7841 568487

โทรศัพท์ : +66 2494 8226

