
 

 

New Holland Agriculture  เปิดตัวรถแทรกเตอร์ TT3.50 รุ่นใหม่ล่าสุดในประเทศไทย 

•  รถแทรกเตอรใ์นกลุ่ม 50 แรงม้าที่คุ้มค่าและมีความอเนกประสงค์มากที่สดุส าหรับงานเกษตรกรรม 

•  รถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสดุที่สามารถท างานร่วมกับเครือ่งจักรกลการเกษตรได้หลากหลายประเภท 

•  นิว ฮอลแลนด์เป็นนวตักรรมที่เกษตรกรไทยรู้จักมาอย่างยาวนานมากกว่าศตวรรษในประเทศไทย 

 

กรุงเทพฯ, 31 มกราคม 2562 

 

New Holland Agriculture เป็นหนึ่งในแบรนด์ของบริษัทระดบัโลกอยา่ง CNH Industrial เราเปิดตัวนวิ 

ฮอลแลนด์ TT3.50 รถแทรกเตอรร์ุ่นใหม่ล่าสุดในประเทศไทย ส าหรับรถแทรกเตอร์ในกลุ่ม 50 แรงม้า เพื่อ

สนองตอบความต้องการที่หลากหลายและเพิ่มขึ้นของเกษตรกรไดอ้ยา่งตรงใจ นวิ ฮอลแลนด์ TT3.50 นี้มีทั้ง

ความคุ้มค่าและความสามารถรอบดา้นในการใชง้านหลากหลายประเภท โดยเราไดน้ ามาจัดแสดงต่อ

สื่อมวลชนในงานแถลงข่าววันน้ีทีโ่รงแรมดับเบิลยู กรุงเทพฯ 

 

นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 จะเป็นที่ชืน่ชอบยอดนิยมของเกษตรกรในประเทศไทย เน่ืองด้วย นิว ฮอลแลนด์ 

TT3.50 เป็นรถแทรกเตอรอ์เนกประสงค์อย่างแท้จริง ซ่ึงเหมาะส าหรับการท างานทั้งในนาข้าวแบบแห้งและ

การใชง้านในพื้นที่งานไร่และสวน เช่น ออ้ย มันส าปะหลัง ขา้วโพด ปาล์มน้ ามัน ฯลฯ  เน่ืองจากนิว ฮอลแลนด์ 

TT3.50 มีแรงม้าและแรงบิดสูงที่เหมาะกับทั้งงานลากพ่วงและยกผลิตภัณฑ์การเกษตร นอกจากนี ้ นิว 

ฮอลแลนด์ TT3.50  ยังเหมาะกับการท างานปศุสัตวด์้วยระบบการท างาน PTO แบบอิสระ  

 

นายมร.เอ็มเร่ คาลาซลี่ ผู้อ านวยการธรุกิจเครือ่งจักรกลการเกษตรของ CNH Industrial ประจ าภูมิภาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ ปากสีถาน และญี่ปุ่น ให้ความเห็นว่า: “ภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความกา้วหนา้ที่

ยอดเยีย่ม แต่และท าให้เกษตรกรมียังคงความต้องการใชอุ้ปกรณ์อันทันสมัยเพิ่มมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง นิว 

ฮอลแลนด์ ตระหนกัถึงและให้ความส าคัญกับความต้องการดงักลา่ว เราจึงพัฒนารถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ลา่สุด 

นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 ภายใต้ปรชัญาการออกแบบ คือ ความคุ้มค่าและความอเเอนกประสงค์ ซ่ึงอยู่บน

พื้นฐานของความต้องการดงักล่าวของเกษตรกรไทย เราม่ันใจวา่ นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 จะเป็นรถแทรกเตอร์

อีกรุ่นของนิว ฮอลแลนด์ทีน่่าสนใจส าหรับตลาดประเทศไทยและเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรไทย 

 

นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 เป็นรถแทรกเตอร์ทีอ่อกแบบโดยเกษตรกร เพื่อเกษตรกรอย่างแท้จรงิ 

 

ตอบสนองความต้องการเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง เราออกแบบและพัฒนานิว ฮอลแลนด์ TT3.50 จากการ

ส ารวจและวิจัยตลาดในหลากหลายพื้นที่และการใช้งานจริง พร้อมน าความคิดเห็นจากเกษตรกรมาเป็น

แนวทางส าคัญในการพฒันา ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 ได้รับการออกแบบโดยเกษตรกรเพื่อ

เกษตรกร ผลลัพธ์ทีไ่ด้คือ นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 รถแทรกเตอรซ่ึ์งโดดเด่นและเหนอืกว่ารถแทรกเตอร์ในกลุ่ม

เดียวกันด้วยสไตล์ทีท่ันสมัย พร้อมโครงสรา้งทีแ่ข็งแรงทนทาน ความสะดวกสบาย ความยอดเยีย่มของ

สมรรถนะที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพ 



 

 

 

 

 

 

ดีไซน์ทนัสมัย ไฟหน้าแบบ 'Cat eye'  คือ หนึ่งในความทันสมัยภายใต้แนวคิดด้านการออกแบบทีย่อดเยีย่ม

ของนิว ฮอลแลนด์ TT3.50 ไฟหน้าแบบ ‘Cat Eye’ งา่ยต่อการใช้งาน  เหมาะสมกับงานเกษตรกรรม ด้วยไฟ

แสงสว่างที่ให้แสงกระจายออกกว้างส าหรับการท างานโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ฝาครอบเครือ่งยนต์แบบ

ชิ้นเดยีวก็เป็นอีกหนึ่งความยอดเยีย่มในการออกแบบ ซ่ึงเกษตรกรสามารถเปิดปิดไดง้่าย เพื่อความสะดวกใน

การบ ารงุรักษาตามปกติ 

 

เครื่องยนต์ทรงประสทิธภิาพ ภายใต้ฝากระโปรงของนวิ ฮอลแลนด์ TT 3.50 คือขุมพลงัเครือ่งยนต์ดีเซลแบบ

ไดเร็คอินเจ็คชั่นที่ทนัสมัย ความจุ 2.7 ลิตร ขนาด 3 สูบ ให้ก าลัง 49 แรงม้าและแรงบิด 180 นิวตันเมตร 

เครื่องยนต์ได้รับการออกแบบมาเพือ่การท างานทีต้่องการก าลังแรงฉุดลากอันทรงให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 

นอกจากนี้ นวิ ฮอลแลนด์ TT3.50 ยงัมี PTO ที่ให้ก าลังสงูถงึ 42.4 แรงม้า (31.6 กิโลวัตต์) ให้ประสิทธิภาพที่

แข็งแกร่งและเชือ่ถอืได้ ระบบสง่ก าลังมาตรฐานแบบ 8x2 มีเกยีร์เดินหน้า 8 ระดับ และเกยีร์ถอยหลงัอกี 2 

ระดับ เหมาะอย่างยิ่งส าหรับการใช้งานในไร่นาส่วนใหญ่ ชุดเกยีร์ Synchro Shuttle™ ระบบกล 8x8 ที่เป็น

อุปกรณ์ซ้ือเพิ่มเสริมให้เกยีร์ถอยหลงัเพิ่มอีก 6 ระดับ เหมาะส าหรับรถตัก ใบมีดดันหนา้ หรอืกิจกรรมการลยุ

แอ่งโคลน  

ที่สุดของความอเนกประสงค์เหมาะกับหลากหลายอุปกรณ์ต่อพว่งทางการเกษตร เกษตรกรม่ันใจไดว้่านวิ 

ฮอลแลนด์ TT3.50 สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพว่งที่มีน้ าหนักมากได้หลากหลายประเภท เช่น จานไถ 

ชุดจานหลายแผ่น รถเพาะปลกูอ้อย เครือ่งปลูกเมล็ดขา้วโพด และเครื่องปลูกมันส าปะหลัง เป็นต้น และ

สามารถท างานหนักได้อยา่งคลอ่งตัว เน่ืองจากนิว ฮอลแลนด์ TT3.50 มีแขนยกสองตัวและป๊ัมแยกส าหรับ

ระบบไฮดรอลิกสแ์ละพวงมาลัยเพาเวอร์ สมรรถนะการยก (ทั้งในหมวด I / II) ของนวิ ฮอลแลนด์ TT3.50 คือ 

1,800 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะการติดต้ังอุปกรณ์ต่อพว่ง) ซ่ึงมากที่สุดในรถแทรกเตอร์กลุ่ม 50 

แรงม้า นอกจากนีร้ถแทรกเตอร์รุน่ TT3.50 ยังสามารถใชอุ้ปกรณ์พิเศษที่สามารถควบคุมผ่านการท างานของ 

PTO ให้หมุนยอ้นกลับและเพิ่มความเร็วขณะวิ่งขับขี่ได ้

ที่สุดของความสะดวกสบาย นิว ฮอลแลนด ์ TT 3.50 ช่วยให้งานเกษตรเป็นเรื่องง่ายและสบายขึ้น ด้วยการ

ออกแบบตามหลักสรีรศาสตรข์องห้องโดยสารและที่น่ังทีอ่อกแบบใหม่ พร้อมระบบกันสะเทือนในตัวและการ

รองรับพิเศษเพื่อความสบายสูงสดุกับเกษตรกร แพลตฟอร์มกึ่งแบนของรถแทรกเตอร์ชว่ยเพิ่มความ

สะดวกสบายแก่ผู้ขับขีด่้วยการเพิ่มพื้นที่กวา้งขึ้น นอกจากนี ้เรายงัเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานร่วมกับ

อุปกรณ์ต่อพว่งดว้ยระบบการควบคุมแบบ Lift-O-matic ท าให้เกษตรกรสามารถควบคุมปรับระดับความสงูของ

อุปกรณ์ต่อพว่งตามที่ต้ังไวล้่วงหน้าได้โดยอัตโนมัติ 

 

เกาะถนนและเสถียรภาพการขับขีท่ี่ดีเยีย่ม นวิ ฮอลแลนด์ TT3.50 ได้รับออกแบบให้มีล้อและยางด้านหน้า

ขนาดใหญแ่ละฐานลอ้ทีย่าวกวา่รถแทรกเตอร์กลุ่มเดยีวกนั ซ่ึงชว่ยเพิ่มสมรรถนะการเกาะถนนและเสถียรภาพ

ในการขับขี่ ซ่ึงมาพร้อมกับเพลาล้อหลังแบบเฮฟวี่ดิวต้ีที่สามารถรองรับการใช้งานหนกัได้อย่างสบายและลด

การสญูเสยีก าลังขณะส่งผ่านจากเครือ่งยนต์ไปเพลาและลอ้ ซ่ึงโดยทั่วไป การออกแบบเพลาลอ้หลงัแบบ

เฮฟวีด่ิวต้ีนี้จะอยู่เฉพาะโครงสร้างของรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่  



 

 

 

 

 

ที่สุดของความปลอดภยั นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 มีระบบเบรกแบบเปียกด้วยเทคโนโลยี OIDB (Oil Immersed 

Disc Brake) เพื่อประสิทธิภาพสงูสุดในการเบรก 

 

การน าเครื่องจักรกลเกษตรมาใช้เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการเพิ่มผลผลติ  

 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานเม่ือเดอืนพฤษภาคม 2561 ว่าการส่งออกสินค้า

เกษตรของไทย “มีสัดส่วนที่มีนยัส าคัญต่อการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของประเทศ” แต่เตือนว่า "มีความท้าทาย

หลายประการที่คุกคามความม่ันคงดา้นอาหาร" FAO กลา่ววา่ "ความส าคัญของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

และความสามารถในการแข่งขัน" และรายงานวา่ "ระดับการผลิตทางการเกษตรยังคงต่ ากว่าค่าเฉลีย่ของ

ภูมิภาค" 

 

ในปี 2560 CNH Industrial ซ่ึงเป็นผู้ผลิตรถแทรกเตอร์ นวิ ฮอลแลนด์ ได้เข้ามาดูแลการจัดจ าหน่ายสนิค้า

เครื่องจักรกลเกษตรทั่วประเทศไทยภายใต้ตราสินค้านิว ฮอลแลนด์ ผ่านผู้แทนจ าหน่าย โดยเปิดด าเนินการ

สาขาแห่งใหม่ในประเทศไทยและจดทะเบียนในชื่อบริษัท ซีเอ็นเอช อนิดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด ที่

สมุทรปราการ เพื่อเพิ่มความม่ันใจว่าเกษตรกรไทยจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและมีมาตรฐาน นอกจากนี้ 

CNH Industrial ยงัมีส านักงานใหญ่ประจ าภูมิภาคซ่ึงต้ังอยู่ทีก่รุงเทพ ฯ ส าหรับดแูลการจัดจ าหน่ายสนิค้า

เครื่องจักรกลเกษตรภายใต้ตราสนิค้านวิ ฮอลแลนดใ์นภูมิภาคต่าง ๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ปากีสถาน 

และญี่ปุ่น โดยจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จ ากัดต้ังอยู่ ที่กรงุเทพ ฯ อกี

ด้วย  

 

ผู้แทนจ าหน่ายนิวฮอลแลนดใ์นประเทศไทย ให้การดูแลเกษตรกรอย่างดีที่สุด และรูปแบบบริการทางการเงนิที่

ยืดหยุ่น ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรซ่ึงจัดท าโดยบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด พรอ้ม

กับผู้ให้บรกิารทางการเงิน คือ G-Capital อีกทั้งเกษตรกรยังได้รบัการฝึกอบรมเพิ่มเติม การให้ค าแนะน าทาง

เทคนิคและการเอาใจใส่เรือ่งบ ารุงรกัษาทีพ่วกเขาต้องการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตในเวลาเดียวกนัพรอ้มลด

ต้นทุนการบริการและการหยุดท างาน 

 

ความเป็นมาที่ยาวนานในประเทศไทย 

 

New Holland Agriculture เข้าสู่ตลาดไทยเป็นครัง้แรกในปี พ. ศ. 2495 และในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ในปี 

พ.ศ. 2470 เม่ือรถแทรกเตอร์ Fordson คันแรกถูกน าเข้ามาที่มาเลเซีย สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2438 เฮนรี ่

ฟอรด์ผู้ผลิตรถยนต์และเครือ่งจักรกลการเกษตรระดับโลก กว่า 100 ปีที่ผ่านมานับต้ังแต่รถแทรกเตอรฟ์อรด์

คันแรก Fordson Model F เขา้สูก่ารผลิตในปี พ. ศ. 2460 สิ่งนีแ้สดงให้เห็นถึงความส าเร็จครั้งส าคัญส าหรับ

ประวัติศาสตรก์ารพัฒนารถแทรกเตอร์เพือ่การเกษตรของ New Holland Agriculture ซ่ึงได้รวบรวม ส่งต่อ 

และพัฒนาแนวคิดการปฏวิัติของเฮนรี่ ฟอร์ดเกีย่วกับเครื่องจักรกลการเกษตรทัว่โลกจวบจนปัจจุบัน และยงัคง

ได้รับประโยชน์จากความรู้และความเชีย่วชาญดา้นเครือ่งจักรกลการเกษตรมานานกว่าศตวรรษ 



 

 

 

 

 

ประเทศไทยเป็นตลาดทีใ่หญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส าหรับรถแทรกเตอร์และ New Holland นวิ 

ฮอลแลนด์เป็นแบรนด์ตะวันตกชั้นน าในภูมิภาคนีอ้ีกดว้ย รถแทรกเตอร์โมเดลรุน่ยอดนิยมของนิว ฮอลแลนด์ 

ได้แก่ เช่น TT45, TC48R, TT4.55, TT4.75, TD5.110, 7610, T6050 เป็นต้น และตอนน้ีเราเสริมทัพด้วย 

TT3.50 รุ่นใหม่ลา่สุด  

         

 

ชื่อเสียงของ New Holland Agriculture สั่งสมมาจากความส าเร็จของลูกค้าของเรา ผู้ผลิตพืชผลมีค่า เกษตรกรฟาร์มปศุสัตว์ 

ผู้รับเหมา เจ้าของไร่องุ่น หรือผู้ท างานเกี่ยวกับการจัดการพื้นดิน ลูกค้าของเราให้ความไว้วางใจในการน าเสนอผลิตภัณฑ์เชิง

นวัตกรรมและบริการของเรา สายผลิตภัณฑ์ท่ีครบวงจร ตั้งแต่รถแทรกเตอร์ไปจนถึงรถเก็บเกี่ยว อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ เสริมด้วย

บริการแพคเกจการผ่อนช าระทางการเงินท่ีปรับเหมาะสมกับลูกค้าจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญภาคการเกษตรของเรา  เครือข่าย

ผู้แทนจ าหน่ายระดับมืออาชีพพร้อมด้วยประสบการณ์สูงท่ัวโลกและความมุ่งม่ันของนิว ฮอลแลนด์ในความเป็นเลิศ เรารับประกันว่า

ลูกค้าของเราท้ังหมดจะได้รับประสบการณ์ท่ียอดเย่ียมท่ีสุด ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิว ฮอลแลนด์โปรดเย่ียมชมท่ี 

www.newholland.com 

New Holland Agriculture เป็นแบรนด์หนึง่ของ CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ผู้น าระดับโลกในภาคสินค้า

ทุนท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและมีสถานท่ีตั้งครอบคลุมท่ัวโลก ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ CNH Industrial โปรดเย่ียมชมทางออนไลน์ได้ท่ี www.cnhindustrial.com  

 

 

ผู้ติดต่อส าหรับขา่วสาร: 

Bheerati Ongsuragz  

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจ าประเทศไทย New Holland Agriculture 

อีเมล: bheerati.ongsuragz@cnhind.com   

โทรศพัท์: +66 65 518 7603 

 

Francesca Mazza  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ New Holland Agriculture เอชยีตะวันออกเฉียงใต้ 

อีเมล: francesca.mazza@cnhind.com  

โทรศพัท์: +44 (0)7841568487 

 

 


