
 

 

 

 

Case IH อพัเกรด Austoft® ซรีสี ์ 8000 ดว้ยรุน่ใหมอ่กี 2 รุน่  

 

การเปิดตัว Austoft รุน่ 8010 และ 8810  เป็นการปรับปรุงผลติภัณฑ์ท่ีส าคญัส าหรบักลุ่มผลิตภัณฑ์ของ 

Case IH  เพ่ือน าเสนออุปกรณ์เกบ็เกี่ยวท่ีครอบคลุมและตอบสนองการเกษตรกรรมเกีย่วกบัออ้ยทุกประเภท

ด้วยรถเกี่ยวนวดรุ่นใหม่ท่ีมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ 28 รายการและการปรบัปรุงท่ีผ่านการทดสอบภาคสนาม

มาแล้วมากกว่า 18,000 ชั่วโมง  

 

ธันวาคม 2018 

 

Case IH ใช้ความเชี่ยวชาญกวา่ 75 ปีในดา้นอุปกรณ์เก็บเกี่ยวอ้อยและชื่อเสียงทีไ่ด้รับการยอมรับส าหรับการน า

ความส าเร็จมาสู่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยทัว่โลก เพิ่มความครอบคลมุของผลิตภัณฑ์ด้วยการอัพเกรดซีรีส ์ Austoft 

ล่าสุดด้วยรุ่นใหม่อีก 2 รุ่นคือรุน่ 8010 รถเกบ็เกีย่วออ้ยแบบแถวเดยีวและรุน่ 8810 รถเกบ็เกีย่วออ้ยแบบหลายแถว  

รถเกี่ยวนวด Austoft รุ่นใหม่รวมเอาสิ่งท่ีดีท่ีสุดของรุ่นกอ่นหน้าและเทคโนโลยีข้ันสงูสุดมาน าเสนอให้กบั

การเกบ็เกี่ยวอ้อย เพ่ือสร้างสรรค์เครือ่งจักรท่ีให้การท างานทีง่า่ยขึน้ ปรบัปรงุคณุภาพของการเกบ็เกีย่ว และ

เพิม่อตัราผลผลติ 

รถเกบ็เกีย่วอ้อย Austoft รุ่น 8010 และ 8810 มาพรอ้มฟีเจอร์ใหม่จ านวนมากรวมถึงการปรบัปรงุต่างๆ 

เปิดตัวสู่ตลาดในประเทศออสเตรเลยีในชว่งต้นปีน้ีหลงัจากผ่านการทดสอบในพ้ืนท่ีท างานจริงมากกว่า 

18,000 ชั่วโมง รถเกบ็เกี่ยวรุ่นใหม่ท้ังสองรุ่นมีพร้อมจ าหน่ายท่ัวโลกแลว้   

 

Michele Monzio, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อปุกรณ์การเกบ็เกี่ยวออ้ยของ Case IH ภูมิภาคเอเชยีแปซิฟิก ให้

ความเห็นว่า: “Austoft 8010 และ 8810 รุ่นใหม่เพ่ิมความครอบคลุมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามากยิง่ข้ึน 

ตอบสนองความต้องการนวัตกรรมใหม่ท่ีก าลงัเพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรมการเกบ็เกี่ยวอ้อย เรามีความม่ันใจว่า

เกษตรกรชาวไรอ่้อยจะพึงพอใจในสมรรถนะของเครื่องจักรรุน่ใหม่เหล่าน้ี ซึ่งจะน าไปสู่ผลก าไรท่ีมากข้ึน

ให้กับเกษตรกรและผลผลิตของโรงน้ าตาลท่ีเพ่ิมข้ึนด้วย 

 

ฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้แก ่ไฟท างานแบบ LED ต าแหน่งของห้องโดยสารท่ียกตัวเพ่ือให้ทัศนวิสัยของคนขับท่ีดีข้ึน 

ซึ่งไม่ได้เพ่ิมความสูงโดยรวมของรถเก็บเกี่ยวแต่อย่างใด รวมถึงกระจกมองหลังใหม่ ท่ีพักเท้าและเบาะน่ัง

ของคนขับเพ่ือปรับปรงุความสะดวกสบายของคนขับ  

ฟีเจอร์และการปรบัปรงุอื่นๆ ได้แก่: 

• ฟังก์ชัน ‘Auto Float’ (การลอยตัวอัตโนมัติ) ท่ีเป็นอปุกรณ์เสริม (การควบคุมชุดเกลียวแบง่ออ้ย) 

ฟังก์ชันน้ีจะควบคุมกระบอกยกชุดเกลียวแบง่ออ้ยโดยอัตโนมัติ ให้ต าแหน่งปลายส่วนหน้าสัมผัสกบั

ดินตลอดเวลา โดยท่ียังสามารถปอ้งกัน ‘การไถดิน’ ได้อีกดว้ย ฟังก์ชันน้ีจะปอ้งกันไม่ให้คนขับท่ีไม่

มีประสบการณ์ลดระดับชุดเกลยีวแบ่งอ้อยลงลกึเกินไปโดยไม่ต้ังใจ ในขณะท่ีคนขับท่ีมี

ประสบการณ์จะมีเวลาเน้นท่ีการดูแลใส่ใจฟังก์ชันการเกบ็เกีย่วอื่นๆ ได้มากข้ึน การเปิดใช้งาน



 

 

 

 

 

ฟังก์ชันน้ีถูกผสานเข้ากบัการควบคุม Auto Tracker ด้วยเหตุน้ีคนขับไม่จ าเป็นต้องด าเนินการ

เพ่ิมเติมเพ่ือใช้งานระบบ 

• ถังเชือ้เพลิงดีเซลขนาดใหญ่ข้ึน: ถงัเชื้อเพลิงมีความจุเพ่ิมข้ึนอกี 29 เปอรเ์ซ็นต์และต าแหน่งท่ีปรับ

ใหม่ภายในเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมจ านวนชัว่โมงการท างานในพ้ืนท่ีจริง ช่วยลดต้นทุนการบ ารงุรักษา

และปรบัปรุงความสามารถในการให้บริการ 

• กล้องวิดีโอท างาน 3 ตัว: ชุดกล้องเหลา่น้ีให้มาเป็นอปุกรณ์มาตรฐานติดต้ังไว้ท่ีด้านข้างและสว่น

ด้านล่างของเครือ่งจักร และสามารถตรวจสอบผ่าน AFS® Pro700 อย่างง่ายดายพรอ้มหน้าจอแบบ

ปรับได้ท่ีให้การโต้ตอบและการเปลี่ยนมุมมองของภาพได้อย่างง่ายดาย 

• ซอฟต์แวร์การป้องกันเครื่องยนต์ท่ีปรับปรงุดีข้ึน: การปรับปรงุซอฟต์แวร์น้ีได้รับการออกแบบมา

เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเครื่องยนต์จะเกิดความเสยีหายเน่ืองจากอณุหภูมิระบบหลอ่เย็นสูง และต่อไปน้ี

เหตุการณ์เหลา่น้ีจะถูกบันทึกไวเ้พ่ือช่วยระบปุญัหาเกีย่วกับการด าเนินการท่ีไม่เหมาะสมหรือการ

บ ารงุรักษาท่ีไม่เพียงพอ 

 

เครือ่งเกบ็เกีย่วออ้ยระดบัโลก  

 

Austoft 8010 และ 8810 รุ่นใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ลา่สุดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Case IH Austoft ซีรสี์มีประวัติใน

การเป็นผู้น าเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวออ้ยของโลกมาอย่างยาวนาน สนับสนุนคุณภาพของอ้อยทีย่อดเยี่ยม และให้

ตัวอย่างที่สะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยงัมีชือ่เสยีงที่แขง็แกร่งในด้านโปรแกรม สมารถนะขั้นสูง รวมทั้งความพงึ

พอใจของลูกค้าในระดับสูงซ่ึงได้รับการพิสูจน์แล้วจากทัว่โลก  

 

การเปิดตัวรุ่นใหม่เหล่านี้ท าให้ Case IH มีกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ส าหรับการเก็บเกี่ยวที่ครอบคลุมทั้งหมดส าหรับ

การท าเกษตรกรรมเกี่ยวกับอ้อยที่ปรับเปลีย่นตลอดเวลา ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ส าหรับการเก็บเกี่ยวออ้ยของ Case IH 

ได้แก่: 

 

• Austoft ซีรสี์ 4000 ได้รับการออกแบบมาอยา่งพเิศษเฉพาะส าหรับเจ้าของไร่ขนาดเลก็และขนาดกลาง 

หรือพืน้ที่เพาะปลกูขนาดใหญ่ที่มีการลดระยะห่างของต้นพชื รถเก็บเกี่ยวรุ่นนี้เป็นตัวเลือกทีย่อดเยีย่ม

ส าหรับไร่ออ้ยที่มีระยะห่างของต้นพชืลดลงที่ขนาด 1.0 และ 1.1 เมตร และส าหรับเกษตรการชาวไรอ่้อย

ที่ต้องการเริ่มน าอุปกรณ์รถเก็บเกี่ยวมาใช้งาน หรอืส าหรับแปลงอ้อยขนาดใหญท่ี่ Austoft ซีรีส์ 4000 

สามารถตอบสนองการเก็บเกี่ยวออ้ยแบบแถวสั้นหรอืดินทีใ่ห้อัตราผลผลิตการเก็บเกีย่วต่ า 

 

• Austoft ซีรสี์ 8000 สามารถเก็บเกีย่วสงูสุดถึง 100 ตันต่อชั่วโมง อัตราผลผลิตและความสะอาดของแท่ง

อ้อยทีพ่วกเขาส่งมอบให้กับโรงน้ าตาล ท าให้การผลิตน้ าตาลคุณภาพสูงมีประสทิธภิาพทีย่อดเยีย่ม 

สมรรถนะที่สูงและการสูญเสยีอ้อยทีล่ดลงอนัเนือ่งมาจากการรวมกันของปัจจัยต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ที่มี

ประสิทธภิาพสูง หัวตัดระดับชั้นน าของอุตสาหกรรม การออกแบบชุดมีดสับและตัวสกัดแยก และฟีเจอร์ที่

ใชง้านง่ายที่ท าให้คนขับสามารถขับขี่รถเกีย่วนวดไดอ้ย่างง่ายดายขึ้นและแม่นย ามากขึ้น   



 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี ้Case IH ยงัได้เสริมความสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์รุน่น้ีด้วยการมอบการฝึกอบรมที่ครอบคลุมส าหรับ

พนักงานปฏิบัติการและลูกค้ารวมถึงฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคและฝ่ายบรกิารหลังการขายด้วย ส าหรับธรุกิจ

การเกษตรขนาดใหญ่ Case IH ยงัมีที่ปรกึษาผู้เชีย่วชาญพร้อมช่วยเหลือในการก าหนดรูปแบบแผนการน า

อุปกรณ์ที่ปรับแต่งไปใช้งานตามความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาตัวแปรของสภาพอากาศ ประเภทดิน และ

สภาพภูมิประเทศ  

 

 [จบ] 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และรูปถ่าย www.caseihmediacentre.com  

 

Case IH เป็นทางเลือกท่ีโดดเด่นส าหรับมืออาชีพ ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเกษตรมากกว่า 

175 ปี กลุ่มผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวด และรถท าฟ่อนฟางอันทรงพลังท่ีหลากหลายของเราได้รับการสนับสนุนด้วยเครือข่าย

ตัวแทนจ าหน่ายระดับมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์สูงของเราท่ีอุทิศตัวเพื่อมอบการสนับสนุนและโซลูชันผลิตภัณฑ์ท่ีมีสมรรถนะสูงสุดท่ี

จ าเป็นส าหรับความต้องการด้านผลผลิตและประสิทธิภาพการการท างานในยุคศตวรรษท่ี 21 ให้กับลูกค้าของเรา ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Case IH โปรดดูทางออนไลน์ได้ท่ี www.caseih.com  

 

Case IH เป็นแบรนด์หนึ่งของ CNH Industrial N.V. ผู้น าระดับโลกในสินค้าทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: 

CNHI) และตลาดหลักทรัพย์ของอิตาลี Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI) ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ CNH Industrial โปรดเย่ียมชมทางออนไลน์ได้ท่ี www.cnhindustrial.com 

 

ผูต้ดิตอ่ส าหรบัขา่วสาร: 

Francesca Mazza 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Case IH เอเชียแปซิฟกิ 

อีเมล:francesca.mazza@cnhind.com 

โทรศพัท์มือถอื:  +44 (0)7841568487  

 

ผู้ติดต่อส าหรับสือ่: 

Bheerati Ongsuragz  

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจ าประเทศไทย Case IH 

อีเมล: bheerati.ongsuragz@cnhind.com 

โทรศพัท์: +66 65 518 7603 
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