
 

 

CASE เพิม่กลุม่ชุดอปุกรณ์เสรมิใหมเ่พือ่พฒันาประสทิธภิาพของสกดิสเตยีรโ์หลดเดอร ์

รถตกัลอ้ยางอเนกประสงคข์นาดเล็ก   

 

ในวันนีเ้ครือ่งจักรของ CASE เพือ่การขดุ บดอัด ล าเลยีง ยกเคลือ่นยา้ย จะมคีวามสมบรูณ์แบบส าหรับงานกอ่สรา้ง

ซอ่มแซมถนน, งานรือ้ถอน และงานเกษตรกรรม  

 

จังหวัดระยอง ประเทศไทย วันที ่26 ตลุาคม 2018  

 

 

บรษัิท CASE Construction Equipment ไดเ้ปิดตัวกลุม่ชดุอปุกรณ์เสรมิใหมห่ลากหลายแบบสูต่ลาดฝ่ังเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต ้ชดุอปุกรณ์เสรมิจะชว่ยใหเ้ครือ่งจักรมคีวามสมบรูณ์แบบส าหรับการใชง้านครอบคลุมหลาย

ประเภท โดยเฉพาะงานกอ่สรา้งและซอ่มบ ารงุถนน, งานรือ้ถอน และงานเกษตรกรรม 

 

ในปัจจบัุน CASE มรีถตักลอ้ยางอเนกประสงคข์นาดเล็กทัง้หมด 9 แบบ และชดุอปุกรณ์เสรมิเฉพาะทางพเิศษ 8 

แบบ เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความอเนกประสงคข์องเครือ่งจักรเหล่านีท้ีอ่อกแบบมาส าหรับงานขุด บดอดั ล าเลยีงและ

ยกเคลือ่นยา้ย การจัดแสดงสาธติสนิคา้จงึเกดิขึน้ในวันนี ้ ณ จังหวัดระยอง ชายฝ่ังตะวันออกประเทศไทย และ

นับเป็นการจัดแสดงครัง้แรกของซรีีส่ก์ารจัดแสดงสนิคา้สัญจรทีจ่ะมทัีง้หมด โดยมผีูป้ระกอบการคา้เขา้รว่มงานทัง้

จากประเทศไทย อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และสงิคโปร ์

  

สกดิสเตยีรโ์หลดเดอร ์ รถตักลอ้ยางอเนกประสงคข์นาดเล็กอันแข็งแกรง่ของ CASE นีไ้ดรั้บการพัฒนาครัง้ล่าสดุ

เมือ่ปีทีผ่า่นมา ดว้ยก าลังแรงมา้ และแรงขุดสงูสดุทีป่ลายบุง้กีส๋ดุเหนอืชัน้ รวมทัง้ยังมอีตัราน ้าหนักโหลดสดูสดุใน

การท างานทีม่ากขึน้ และมาตรฐานการปล่อยมลพษิทีส่ะอาดยิง่กวา่ การพัฒนาทางดา้นเทคนคิสรรสรา้งใหร้ถตัก

ยางลอ้อเนกประสงคข์นาดเล็กเป็นเครือ่งจักรทีท่รงพลังทีส่ดุในประวัตศิาสตรข์อง CASE และเป็นรถตักลอ้ยาง

อเนกประสงคข์นาดเล็กแบบตักงัดขึน้ทีใ่หญท่ีส่ดุในตลาด ในวันนี ้ชดุอปุกรณ์เสรมิใหมจ่ะชว่ยเพิม่ความสามารถใน

การท างานของเครือ่งจักรยิง่ขึน้ไปอกีระดับ 

 

เพือ่ชว่ยใหก้ารเลอืกชดุอปุกรณ์เสรมินัน้เหมาะสมตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ทีส่ดุ รถตักลอ้ยางอเนกประสงค์

ขนาดเล็กอันเปรยีบเสมอืนศาสตรแ์หง่ศลิป์ของ CASE มจี าหน่ายเป็นแบบ 3 แพ็คเกจใหเ้ลอืกในฝ่ังเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต ้คอื ส าหรับการใชง้านกอ่สรา้งและซอ่มบ ารงุถนน, การปรับปรงุและรือ้ถอน และงานอตุสาหกรรม

การเกษตร 

  

สอดแทรกความอเนกประสงคส์ าหรบัทกุการใชง้าน 

 

แพ็คเกจส าหรับการกอ่สรา้งถนนแบบพืน้ฐาน เหมาะส าหรับการใชง้านในเขตกอ่สรา้งท่ัวไปและการกอ่สรา้งถนน 

โดยรถตักลอ้ยางอเนกประสงคข์นาดเล็กจะมาพรอ้มกับชดุอปุกรณ์เสรมิคอื บุง้กีอ๋เนกประสงค ์และแปรงกวาดถนน 

ส าหรับการกอ่สรา้งถนน บุง้กีอ๋เนกประสงคจ์ะชว่ยลดการไหลของยางมะตอยหรอืวัสดอุืน่ ๆ ทีม่คีวามรว่น ตกหล่น

ออกนอกบุง้กีร๋ะหวา่งการเดนิรถ สามารถควบคุมการกระจายตัวของวัสดุไดด้เียีย่ม ส าหรับการกอ่สรา้งอาคาร บุง้กี๋



 

 

 

 

 

อเนกประสงคจ์ะปรับปรงุใหส้ามารถควบคุมวัสดุทีม่คีวามรว่นไดด้ขีึน้ ไมว่า่จะเป็นการเกลีย่ การถาก หรอืการตักถม 

แปรงกวาดถนนเป็นอปุกรณ์ทีด่เีลศิส าหรับการเก็บหนิ, สิง่สกปรก และเศษวัสด ุและสามารถกวาดท าความสะอาด 

และยกเทวัสดลุงกระบะเพือ่ท าสะอาดแบบเรง่ด่วนบนถนน, ลานจอดรถ, เขตกอ่สรา้ง หรอืสถานทีส่าธารณะอืน่ ๆ 

เชน่ ทางเทา้เป็นตน้ 

 

แพ็คเกจส าหรับการซอ่มบ ารงุถนนจะมาพรอ้มกับแปรงกวาดถนน, เครือ่งบดอดัดนิ และเครือ่งขัดผวิหนา้ เครือ่งอัด

บดดนิใชใ้นการบดอัดชัน้รองพืน้ถนน และปพูืน้ผวิถนน สว่นเครือ่งขัดผวิหนา้ใชเ้พือ่การขัดผวิหนา้ดนิทีเ่ป็นน ้าแข็ง

และเพือ่การขัดรอยขยายตัวของคอนกรตี และลบเสน้ตัดเลนถนน แพ็คเกจส าหรับการซอ่มบ ารงุถนนแบบขัน้สงูจะ

มชีดุอปุกรณ์เสรมิเพิม่เตมิคอื เครือ่งตัดคอนกรตี ส าหรับการตัดขอบถนน ซอ่มแซมรอยแตกและหลุมบนถนน 

 

แพ็คเกจส าหรับการรือ้ถอนจะมาพรอ้มกับแปรงกวาดถนน, บุง้กีอ๋เนกประสงค ์และเครือ่งตัดคอนกรตี  

   

แพ็คเกจส าหรับการเกษตรกรรมจะมาพรอ้มกับบุง้กีอ๋เนกประสงค ์ เพือ่การเกลีย่ขดุและกวาดท าความสะอาดของ

เสยีปศุสัตว ์ สามารถใชเ้พือ่จัดการเกลีย่อาหารสัตวท์ีม่คีวามรว่น ปุ๋ ย และดนิ นอกจากนียั้งมาพรอ้มกับสอ้มยกพา

เลท ทีท่ าใหโ้หลดของลง และเคลือ่นยา้ยกระสอบปุ๋ ยออกจากกระบะอยา่งง่ายดาย ลูกคา้ยังสามารถเลอืกชดุ

อปุกรณ์เสรมิชดุทีส่ามไดร้ะหวา่งแปรงกวาดถนน หรอืสวา่นเจาะดนิ ทีใ่ชส้ าหรับการเจาะดนิเพือ่ลงตน้ไม ้ตอกเสา 

หรอืรัว้ แพ็คเกจส าหรับการเกษตรกรรมแบบขัน้สงูจะมชีดุอปุกรณ์เสรมิเพิม่เตมิคอื เครือ่งตัดกิง่กา้น ส าหรับการตัด

กิง่กา้นไมท้ีม่คีวามเหนยีวเล็กนอ้ยถงึปานกลาง และไมเ้นือ้แข็งทีม่รีอบวงที ่100 มม. 

  

คุณ Danilo Catalucci ผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาดของบรษัิท CASE Construction Equipment ฝ่ังเอเชยีตะวันออก

เฉียงใต ้ และประเทศญีปุ่่ นไดก้ล่าวไวว้า่: "CASE เป็นทีรู่จั้กอยา่งดมีาชา้นานวา่เป็นบรษัิททีน่ าเสนอผลติภัณฑ์

หลากหลายแบบส าหรับการกอ่สรา้งถนน โดยมโีปรเจคเขตเอเชยีตะวันออกเฉียงใตท้ีผ่า่นการใชง้านเหล่า

เครือ่งจักรอันทรงประสทิธภิาพ อาท ิรถเกลีย่ดนิ (รถเกรด), รถตักดนิ และรถบดส่ันสะเทอืนของเรา อยา่งไรก็ตาม 

นอ้ยคนทียั่งไมท่ราบถงึความอเนกประสงคข์องรถตักลอ้ยางขนาดเล็กของเราทีส่ามารถตอบโจทยส์ าหรับการ

ท างานไดห้ลากหลายวงการอตุสาหกรรม ดว้ยชดุอปุกรณ์เสรมิส าหรับรถตักทีม่ใีหเ้ลอืกไดห้ลากหลาย เรามทีกุสิง่

ทีท่่านตอ้งการตอบโจทยส์ าหรับทกุงานของท่าน 

 

CASE ภมูใิจน าเสนอเครือ่งจักรและอปุกรณ์ครบวงจรกวา่ 90 รุน่ อาท ิรถขดุขนาดใหญ,่ รถบดส่ันสะเทอืน, รถตัก

ลอ้ยาง, บลูโดเซอรต์นีตะขาบ, รถตักลอ้ยางอเนกประสงคข์นาดเล็ก และรถตักหนา้ขดุหลัง ผลติภัณฑข์อง CASE 

มฐีานผลติท่ัวโลก ไมว่า่จะเป็นที ่ สหรัฐอเมรกิา, บราซลิ, ฝร่ังเศส, อติาล,ี อนิเดยี, อนิโดนเีซยี และญีปุ่่ น โดย

มุง่เนน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญทางการผลติอยูใ่กลก้ับฐานลูกคา้ทีส่ดุ    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

[END] 

 

บรษัิท CASE Construction Equipment สนับสนุนและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ในการก่อสรา้งแบบครบวงจรทั่วโลก อาท ิผลติภัณฑอ์ันดบั

หนึง่ รถตกั/รถตกัหนา้ขดุหลัง, รถ, รถเกลีย่ดนิ (รถเกรด), รถตกัลอ้ยาง, รถบดสัน่สะเทอืน, บูลโดเซอรต์นีตะขาบ, รถตกัลอ้ยาง

อเนกประสงคข์นาดเล็ก และรถโฟรค์ลฟิทข์นาดใหญก่ าลงัยกสงู ลกูคา้สามารถเขา้ถงึ CASE ผ่านตัวแทนจ าหน่ายทีม่ีความเช ีย่วชาญ

อย่างแทจ้รงิ โดยมอีุปกรณ์สนับสนุน และการบรกิารหลงัการขายอันดเียี่ยมระดับสากล พรอ้มการรับประกันทีเ่หนอืชัน้ทีสุ่ดในวงการ และ

ประหยัดคา่ใชจ่้าย สามารถหาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี่ www.CASEce.com 

CASE Construction Equipment เป็นแบรนดส์นิคา้ภายใต ้ CNH Industrial N.V. บรษัิทผูน้ าระดบัโลกทางดา้นอุปกรณ์การผลติและ

ก่อสรา้ง จากตลาดหลกัทรัพย์ New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) และตลาดหลกัทรัพย์ของอติาล ีMercato Telematico 

Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI) สามารถหาขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับบรษัิท CNH Industrial ไดท้างออนไลนท์ี่ 

www.cnhindustrial.com. 

 
 

ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิตดิตอ่ที:่ 

 

คุณ Francesca Mazza      

บรษัิท CASE Construction Equipment    

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ SEA     

อเีมล: francesca.mazza@cnhind.com    

โทรศัพท:์ +44 7841 568487    
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