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Yanmar မွ YM ထြန္စက္သစ္ မိတ္ဆက္ျခင္း 
 

 

 
The YM357A tractor with rotary tiller (ေျမထြန္ယက္ခံ ုႏွင္ ့YM357A ထြန္စက္) 

 
“လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ လယ္ထြန္စက္ေစ်းကြက္သို႔ YM ထြန္စက္ 
ဝင္ေရာက္လာမႈႏွင့္အတူ Yanmar သည္ ၂၁ ရာစု လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကုိ ျဖန္႔ေဝေပးေနျပီး 
လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္လာေစရန္ ႏွင္ ့ေဒသဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ 
အကိ်ဳးအျမတ္အား ျမွင့္တင္ေပးရန္ အသင့္ရွိသည္” ဟု Yanmar Agribusiness Corporation ၏ ဥကၠဌ 
Hiroaki Kitaoka မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 
■YM Tractor (YM ထြန္စက္) 

Yanmar ၏ ပစၥည္းအသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ YM351A ( ျမင္းေကာင္ေရ : ၅၁ ေကာင္ ) ႏွင့ ္YM357A 
( ျမင္းေကာင္ေရ : ၅၇ ေကာင္) လယ္ထြန္စက္မ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ 
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ နည္းပညာအသစ္ ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ စက္ေမာင္းႏွင္သူ၏ လုပ္ငန္းမ်ား 
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ၿပီး အကိ်ဳးအျမတ္မ်ားရ႐ွိရန္ဖန္တီးေပးႏုိင္ပါသည္။ 

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ရွိေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ 
စပါးစိုက္ပ်ိဳးၾကသက့ဲသို႔ ကုန္းေျမေပၚတြင္လည္း ေျပာင္း ၊ ႀကံ ႏွင့္ အျခားေသာေကာက္ပသီဲးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ  
စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္နည္းနည္းႏွင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားမ်ားရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ 
ကန္ထရိုက္တာမ်ားမွ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ ေပါ့ေပါး၍ အလုပ္ၿပီးေျမာက္လြယ္ေသာ၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ  
ျမင္းေကာင္ေရ ၅၀-၆၀ အားရွိ ထြန္စက္မ်ားျဖင့္ ထြန္ယက္ၾကသည္။ Yanmar ၏ ဘုတ္အဖြ႔ဲဝင္ 
ျဖစ္သည့္အျပင္ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ ျဖစ္ေသာ နာမည္ႀကီး ဒီဇုိင္နာ Ken Okuyama မွ ဒီဇိုင္းဆြထဲားေသာ 
YM series သည္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ ျမင့္မားၿပီး လုပ္ငန္းမ်ိဳးစုံလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ကန္ထရိုက္တာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီပါသည္။  

YM ပစၥည္းအသစ္အားလုံးသည္ လယ္ကြင္းမ်ား၊ ကုန္းေျမမ်ားတြင္ ထြန္ယက္ႏုိင္ရံသုာမက 
ကုန္စည္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း သယ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ စက္ေမာင္းႏွင္သူႏွင့္ လယ္သမားမ်ား၏ 
အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈႏွင္ ့ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ပုိမိုရရိွလာရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ တည္ေနရာလမ္းညႊန္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ 
 



YM ၏ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
SMARTASSIST Remote  

SMARTASSIST Remote (SAR) သည္ အသုံးျပဳသူမ်ားအား စမတ္ဖုန္း မွတစ္ဆင့္ ထြန္စက္ႏွင္ ့
ပတ္သက္၍အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားရရိွႏုိ္င္ေအာင္ 
စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ SAR ၏ တည္ေနရာလမ္းညႊန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (geolocation 
features) သည္ စက္ေမာင္းသူအား စက္အလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွေၾကာင္း တိတိက်က် 
သိျမငေ္စႏိုငပ္ါသည္။ ထို႔အျပင္ SARစက္မွ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာေနရာအား ေသြဖယ္၍ 
လုပ္ေဆာင္လွ်င္ျဖစ္ေစ ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္သြားလွ်င္ျဖစ္ေစ 
သတိေပးအခ်က္ျပမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားအေနျဖင့္ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ဝင္ေငြေကာင္းလာေစသည့္အျပင္ လယ္သမားမ်ားအား စိတ္ေက်နပ္မႈကုိ ေပးစြမ္းႏိုငပ္ါသည္။ 
SAR သည္ YM351A ႏွင္ ့YM357A ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင္ ့ကုိက္ညီပါသည္။  
 
Powerful and Fuel-efficient Engine  (စြမ္းအားျပည့္ဝ၍ ဆီကုနသ္က္သာေသာ အင္ဂ်င္) 

Yanmar ၏ YM ထြန္စက္သည ္စြမ္းအားျမင့္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ direct-injection TNV 
ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ျဖင္ ့ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေရရွည္အသုံးခံၿပီး ဆီကုနသ္က္သာေစပါသည္။   

အင္ဂ်င္တြင္ ပ်က္စီးလြယ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ ျမင့္မားေသာ 
ဆန္းသစ္တီထြင္ထားမႈမ်ား ပူးတြပဲါဝင္ပါသည္။  
- ဖိအားမ်ားေသာအခါတြင္ ဆီမ်ားအား အမႈန္အမႊားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ေသာ Monoplunger 

fuel injection pump 
- ေလာင္ကၽြမ္းမႈအားေကာင္းလာေစရန္ တစ္မူထူးျခားေသာပံုစံႏွင္ ့Combustion chamber  

 
Optimum gear selection for work (အလုပ္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဂီယာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ျခင္း) 

ဂီယာအခ်ိဳးပုိင္းတြင္လည္း ေရ႕ွဂီယာ (၈) ခ်က္ ၊ ေနာက္ဂီယာ (၈) ခ်က္ႏွင့္ အေကာင္းဆုံး 
ဟန္ခ်က္ညီညီ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ ဂီယာအခ်ိဳးပုိင္းတြင္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထပ္ေနျခင္းသည္ အျမန္ႏႈန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 
အလုပ္လုပ္ႏႈန္းေကာင္းရန္အတြက္ စြမ္းအားအေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ဆီကုန္သက္သာ၍  ပိုင္ရွင္၏ 
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳ ပါသည္။  
 
Versatile Workload ( စြယ္စံု အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း) 

YM ထြန္စက္သည္ ကုန္းေျမ ၊ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ ထြန္ယက္ရန္ ႏွင္ ့ကုန္စည္မ်ား 
သယ္ေဆာင္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 

အမိ်ဳးအစားတူမ်ားၾကားအားက်ရေလာက္ေအာင္ အမ်ားဆုံး ၅၅ ဒီဂရီလွည့္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္  
ေျမထြန္ယက္စဥ္တြင္ ေကာက္ပသဲီးႏံွမ်ားအေပၚ ျဖတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ရႊ႕ံထူေသာ 
ေျမသားတြင္လည္းေကာင္း အပ်က္အစီးမရွိဘဲ ထြန္ယက္ႏုိင္ရန္မွာ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ပါသည္။  

YM သည္ အလုပ္ကိုက်ယ္ျပန္႔စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ အထူးထုတ္လုပ္ထားေသာဒီဇိုင္းအသစ္ႏွင့္ 
လည္ပတ္ေသာထြန္ယက္အတြင္းသုိ႔ ေျမသားမ်ားမဝင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ 
စြမ္းအားဆုံး႐ႈံးမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။ 

 
 



Ergonomic comfort (လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သက္ေသာင့္သက္သာရိွျခင္း) 
ထိုင္ခံုအျပားႏွင့္အတူ သက္ေတာင့္သက္သာရိွေသာထိုင္ခံု ပါရိွျခင္းေၾကာင့္ YM ထြန္္စက္သည္ 

သက္ေတာင့္သက္သာႏွင့္ လြယ္ကူစြာ ေမာင္းႏွငႏ္ုိင္ပါသည္။ စက္ေမာင္းသူသည္ ခလုတ္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရံုျဖင္ ့
PTO လုပ္ေဆာင္မႈအား စတင္ႏုိင္သက့ဲသို႔ အလြယ္တကူ ရပ္တန္႔ႏုိင္ပါသည္။ 
 
SPECIFICATIONS 

 
 

YM ထြန္စက္သည္ 2019 ခုႏွစ ္အေစာပိုင္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ စတင ္
ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးသုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ေရာင္းခ်သြားႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။ 
 
Yanmar ကုမၸဏီအေၾကာင္း 

1912 ခုႏွစ ္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုဆာကာ ၿမိဳ႕တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ  Yanmar ကုမၸဏီသည္ 
1933 ခုႏွစ္တြင္ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းေသာ ဒီဇယ္သုံးအင္ဂ်င္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပထမဆုံး ေအာင္ျမင္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Yanmarသည္ ၄င္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ 
စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္အညီ ၄င္း၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္ ့
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရိွၿပီး စက္မႈလယ္ယာသုံးပစၥည္းမ်ား 
ထုတ္လုပ္သူအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအား အဖက္ဖက္မွ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အင္ဂ်င္အႀကီး၊ အေသးမ်ား ၊ လယ္ယာသုံး စက္ပစၥည္းမ်ား ၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ား ၊ စြမ္းအင္စနစ္၊ ေရလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား၊ 
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ႏွင့္ ပစၥည္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ အေထာက္အပ့ံေပးေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ 
Yanmar အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမွ နယ္ပယ္ (7) ခု အထိ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ 

 
 
 



ကုန္းေျမေပၚ၊ ပင္လယ္ ႏွင္ ့ၿမိဳ႕မ်ား စသည့္ မည့္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ Yanmar ၏ ခံယူခ်က္မွာ 
“အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ စြမ္းအင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္အသုံးခ်ျခင္း တို႔တြင္ ဝယ္ယူသူမ်ား 
ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ  အခက္အခဲမ်ားကုိ အဓိကထား၍ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန ္ေရရွည္တည္တ့ဲခိုင္ျမေဲသာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေထာက္အပ့ံေပးႏိုင္ျပီး လူသားအားလုံး၏ မနက္ျဖန္ ေန႔ရက္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးကုိ 
ျမွင့္တင္ရန္” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ အညီ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးအတြက္ “ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမေဲသာ 
အနာဂတ္” ကုိ ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္မွာ Yanmar ၏ သႏၷိဌာန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရိွလုိပါက Yanmar ကုမၸဏီ၏ ဝက္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ  
https://www.yanmar.com/global/about/ သုိ႔ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။  

 
 

ပဲြအေၾကာင္းစံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက 
ဖုန္းနံပါတ္ : 09799901228 

အီးေမးလ္ : wiredailsa@gmail.com ျဖင့္ 
Ailsa ထံသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 
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