
 

   

 

 

 

New Holland เปดิตวัผลติภณัฑใ์หมส่ ำหรบัประเทศไทยในงำน SIMA ASEAN 2018 

 

• รถเก็บเกี่ยว ซีรีส์ TC5.30 ที่ให้ควำมสำมำรถที่ดทีี่สุด ด้วยต้นทนุกำรด ำเนินงำนที่ต่ ำ 

• รถแทรกเตอร์ T6000 ซีรีส์ เป็นผลิตภัณฑ์ทีส่มบูรณ์แบบส ำหรับกำรใช้งำนหนกั 

• นวัตกรรมทีย่ำวนำนกว่ำหนึ่งศตวรรษและอยู่ในตลำดประเทศไทยมำอย่ำงยำวนำน 

 

 

กรุงเทพ, 6 มิถนุำยน 2018 

 

New Holland Agriculture เป็นแบรนด์หน่ึงของ CNH Industrial จะแสดงอุปกรณ์ใหม่ 2 รุน่ที่งำน SIMA 

ASEAN 2018 ทีก่รุงเทพในชว่งวันที่ 6-8 มิถนุำยนน้ี  

New Holland น ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ลำ่สุดส ำหรับเกษตรกรไทยด้วยรถเกบ็เกีย่วซรีสี ์TC5.30 

และรถแทรกเตอรร์ุน่ T6050 

อุปกรณ์ทัง้สองซีรีสไ์ดน้ ำมำจัดแสดงเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่เติบโตมำกขึ้นของลกูค้ำในตลำดภำยในประ

เทศ  

คุณดวงหทยั พงษำพันธ์ Country Manager ของ CNH Industrial ประเทศไทย ให้ควำมเห็นวำ่ “New Holland’ 

เข้ำร่วมในงำน SIMA ASEAN 

เพื่อเป็นกำรตอกย้ ำแก่เกษตรกรว่ำประสิทธิภำพกำรผลิตสูงสุดมำจำกกำรใชอุ้ปกรณ์ทีด่ีที่สดุเท่ำนั้น 

ซ่ึงผลิตภัณฑ์ใหม่ล่ำสุดของ New Holland 

แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกับควำมต้องกำรทกุประเภทในไร่และเรำมีควำมมุ่งม่ันที่จะเป็นพันธมิต

รระยะยำวเพือ่กำรพฒันำเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรเกษตรของประเทศไทย” 

 

รถเกบ็เกีย่วซรีสี ์TC5.30 ใหผ้ลก ำไรสงู 

รถเก็บเกี่ยวซีรีส์ TC5.30 

เป็นรถเกีย่วนวดแบบรองรับพืชผลหลำยประเภทตัวแรกของเรำทีน่ ำเสนอให้กับลกูค้ำในประเทศไทย 

อุปกรณ์รุ่นนี้ออกแบบมำเพือ่ให้สมรรถนะทีย่อดเยีย่มสำมำรถรองรับพืชผลหลำยประเภท (รวมไปถึงข้ำว 

ซ่ึงมีให้เลือกอย่ำงหลำกหลำย) และแม้แต่กำรใช้งำนในสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่หนกัหน่วงที่สดุ ซีรีส์ TC5.30 

มำพรอ้มกับควำมสำมำรถสูงสดุ ให้คุณภำพเมล็ดพชืผลมีคุณภำพสูง 

รวมทั้งประสิทธิภำพกำรเผำไหม้เชือ้เพลิงทีย่อดเยี่ยมและต้นทุนต่ ำเพือ่ให้ผลตอบแทนที่สูง  

TC5.30 ติดต้ังพร้อมกับชดุเก็บเกี่ยวเมลด็พชืขนำดควำมจุสงู 15 ฟุตจะให้ผลผลิตแต่ละวันในระดับสูง 

ด้วยสมรรถนะกำรเก็บเกีย่วทีด่ีเยีย่ม 

เทคโนโลยีดรัมแบบสำมชุดที่เป็นอุปกรณ์เผ่ือเลอืกของรถเกี่ยวนวดรวมถงึชดุตัวคัดแยกระบบหมุนและชดุหน้ำโค้ง 

Multi-Thresh™ ชว่ยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรคัดแยกแม้กระทัง่กบัพืชผลที่เก็บเกีย่วไดย้ำกล ำบำก 



 

 

 

 

 

มีล ำต้นยำวและแขง็แรง 

แท่นรองแบบคู่มำตรฐำนให้ควำมสำมำรถในกำรท ำควำมสะอำดทีย่อดเยีย่มและเป็นผลทีด่ีของเมลด็พชืทีย่อดเยี่ยม

ส ำหรับพชืผลทุกประเภท ผู้ใช้สำมำรถต่อชุดถังเก็บเมล็ดพืชขนำดใหญ่ 3,000 

ลิตรได้อย่ำงอสิระเพือ่ควำมสะดวกในกำรท ำงำนในไร่  

 

รถแทรกเตอร ์T6000 ซรีสีเ์ปน็ผลติภณัฑท์ีส่มบรูณแ์บบส ำหรบักำรใชง้ำนหนกั  

รถแทรกเตอร์ T6000 

ซีรีส์ให้สมรรถนะที่ได้รับกำรพสิูจน์แล้วว่ำที่คุ้มค่ำและเป็นตัวเลือกหลักส ำหรับกำรท ำไรแ่ละกำรท ำปศสุัตว์ 

เหมำะส ำหรับรองรับงำนหนัก เช่น งำนไถเตรียมพื้นที่เพำะปลูกบนพื้นทีด่ินที่แล้งและแข็ง เช่น ออ้ย 

มันและข้ำวโพดรวมไปถึงสำมำรถต่อพว่งเขำ้กับเครือ่งอัดใบออ้ยและหญ้ำ รถแทรกเตอร์ T6000 

ซีรีส์มำพร้อมตัวควบคุมประสทิธภิำพสูงจัดกำรส่งก ำลงัและระบบควำมสะดวกสบำยดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์ลำ่สุดและกำ

รใช้งำนง่ำยเพยีงแค่กดปุ่ม T6050 ซีรีส์จะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยรุ่นเครือ่งยนต์ดีเซล 6.7 ลิตร 6 กระบอกสูบ 

128 แรงม้ำพรอ้มเทอร์โบชำร์จเจอร์และระบบอินเตอร์คูลเลอร์  

 

นวตักรรมทีย่ำวนำนกวำ่หนึง่ศตวรรษและกำรอยูใ่นตลำดประเทศไทยมำอยำ่งยำวนำน 

ประวัติควำมเป็นมำของ New Holland Agriculture ย้อนกลับไปได้ถึงปี ค.ศ. 1895 นับจำกนั้นเป็นต้นมำ 

เรำเป็นบริษัททีไ่ด้รับกำรยอมรับในด้ำนนวัตกรรมอยำ่งต่อเน่ืองและกำรทุ่มเทให้กับกำรพัฒนำเพือ่กำรเกษตรกรรม

ที่ง่ำยขึ้นและไดอ้ัตรำผลผลิตที่มำกขึ้นส ำหรับเกษตรกรทั่วโลก Henry Ford 

หนึ่งในผู้กอ่ต้ังเป็นบุคคลที่ริเริ่มน ำอุปกรณ์เครือ่งกลมำใช้ในเกษตรกรรมทัว่โลกและท ำให้มีกำรน ำรถแทรกเตอรเ์

พื่อเกษตรกรรมมำใชก้ันอยำ่งแพร่หลำยจ ำนวนมำก  

 

ประสบกำรณ์มำกกกวำ่ 100 ปีนับต้ังแต่ยุครถแทรกเตอร์ Ford รุ่นแรก Fordson รุ่น F ทีเริ่มผลิตในปี ค.ศ. 1917 

ซ่ึงแสดงให้เห็นถงึหลกัเป้ำหมำยที่ส ำคัญในประวัติทัง้หมดของกำรพัฒนำรถแทรกเตอรส์ ำหรับกำรท ำไร่ New 

Holland Agriculture ได้สั่งสม ส่งผ่ำน และพฒันำแนวคิดในกำรพลิกปฏิวัติวงกำรของ Henry Ford 

ในกำรน ำระบบเครื่องกลมำใชใ้นภำคกำรเกษตร 

และปัจจุบันเกษตรกรทั่วโลกต่ำงกย็ังได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำนเครือ่งจักรกลกำรเกษ

ตรมำยำวนำนมำกกว่ำหนึง่ศตวรรษ 

 

New Holland Agriculture เร่ิมเข้ำสูำตลำดเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1927 

เม่ือมีกำรน ำเข้ำรถแทรกเตอร์ Fordson คันแรกมำจำกประเทศมำเลเซีย และในปี ค.ศ. 1952 

เรำได้เข้ำสู่ตลำดประเทศไทยเป็นครั้งแรก   

 

นับจำกนั้นเป็นต้นมำ New Holland 

เป็นแบรนดท์ี่ไดร้ับผลตอบที่ดใีนภูมิภำคนี้จำกกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์ที่มีประสิทธภิำพ ให้อัตรำผลผลิตที่ดี 



 

 

 

 

 

และรองรับควำมต้องกำรที่เติบโตขึ้นของเกษตรกรในภูมิภำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ทีไ่ดร้ับประโยชน์จำกเทคโน

โลยีรถแทรกเตอร์ที่มีประวัติยำวนำนกวำ่หนึ่งศตวรรษรวมถึงกำรใชง้ำนในเกษตรกรรมสมัยใหม่   

 

ในปี 2017 New Holland เสริมควำมแขง็แกร่งในประเทศไทยด้วยกำรเปิดส ำนักงำนธุรกิจของ CNH Industrial 

ใหม่ในยำ่นบำงนำของกรุงเทพฯ สำขำนีไ้ด้รับกำรจัดต้ังขึน้เพือ่ให้สำมำรถบริกำรลกูค้ำชำวไทยไดด้ียิง่ขึ้น 

นอกจำกนี้ บริษัทยงัด ำเนินกำรส ำนักงำนใหญ่ส ำหรับภูมิภำคต่ำงๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ปำกีสถำน 

และญี่ปุ่น ในย่ำนสำธร กรุงเทพฯ  

 

New Holland Agriculture 

เป็นผู้น ำในตลำดรถแทรกเตอร์ก ำลังแรงม้ำสูงและเป็นผู้บุกเบิกผลติภัณฑ์ที่รองรับชีวมวล 

ประเทศไทยยงัเป็นตลำดที่ใหญ่ที่สดุในภูมิภำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และ New Holland 

เป็นแบรนด์จำกโลกตะวันตกระดับชั้นน ำในภำคอุตสำกรรมนีด้้วยรุ่นยอดนยิมหลำยรุ่น ได้แก่ TT45, TCR48, 

TT4.55, TT4.75, TD5.110, 7610 และรถแทรกเตอรก์ ำลังม้ำสูง  

 

New Holland น ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับตลำดด้วยรถเกบ็เกีย่วซรีสี ์TC5.30 ใหม่และรถแทรกเตอรซ์รีสี ์

T6050 

เพื่อมุ่งที่จะตอบสนองควำมต้องกำรที่เพิ่มมำกขึ้นของลูกค้ำชำวไทยและเพือ่สง่เสริมกำรใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ในภ

ำคเกษตรกรรมของประเทศ 

 

 [จบ] 

ชื่อเสียงของ New Holland Agriculture สั่งสมมำจำกควำมส ำเร็จของลูกค้ำของเรำ ผู้ผลิตพืชผลมีค่ำ เกษตรกรฟำร์มปศุสัตว์ ผู้รับเหมำ 

เจ้ำของไร่องุ่น หรือผู้ท ำงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรพื้นดิน 

ลูกค้ำของเรำสำมำรถให้ควำมไว้วำงใจในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและบริกำรของเรำ สำยผลิตภัณฑ์ท่ีครบวงจร 

ตั้งแต่รถแทรกเตอร์ไปจนถึงกำรเก็บเกี่ยว อุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุ 

เสริมด้วยบริกำรแพคเกจกำรผ่อนช ำระทำงกำรเงินท่ีปรับเหมำะสมกับลูกค้ำจำกควำมเป็นผู้เชี่ยวชำญภำคกำรเกษตรของเรำ  เครือข่ำย

ตัวแทนจ ำหน่ำยระดับมืออำชีพประสบกำรณ์สูงท่ัวโลกและควำมมุ่งม่ันของ New Holland 

ในควำมเป็นเลิศรับประกันว่ำลูกค้ำของเรำท้ังหมดจะได้รับประสบกำรณ์ท่ียอดเย่ียมท่ีสุด ส ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ New Holland 

โปรดเย่ียมชมท่ี www.newholland.com 

New Holland Agriculture เป็นแบรนด์หนึ่งของ CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) 

ผู้น ำระดับโลกในภำคสินค้ำทุนท่ีมีประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมมำอย่ำงยำวนำน 

มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและมีสถำนท่ีตั้งครอบคลุมท่ัวโลก ส ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CNH Industrial โปรดเย่ียมชมได้ท่ี 

www.cnhindustrial.com 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ผู้ตดิตอ่ส ำหรบัขำ่วสำร: 

 

 

Francesca Mazza  

ฝ่ำยประชำสมัพนัธ ์New Holland Agriculture  

อีเมล:francesca.mazza@cnhind.com   

โทรศพัท์: +44 (0)7841 568487 

 

นำยณฏัฐำภคัค ์ ชูนิกร 

ผูชี้ย่วชำญดำ้นกำรสือ่สำร New Holland Agriculture 

อีเมล : nutthapak.choonikorn@cnhind.com 

โทรศพัท์ : +66 2494 8226 
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