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อุปกรณเสริม

เหล็กถวงหนา
แขนใสเหล็กถวงหนา

สามารถติดตั้งเหล็กถวงหนาขนาด 30 กิโลกรัม 
ไดมากสุด 5 ลูก เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการทำงาน

เหล็กถวงหลัง
สามารถติดตั้งเหล็กถวงหลังขนาด 40 กิโลกรัม
ไดมากสุด 6 ลูก เพื่อเพิ่มแรงฉุดลากในการทำงาน

ไฟหลัง
เพิ่มแสงสวางดานหลังแทรกเตอร ในขณะทำงาน
เวลากลางคืน ไดอยางเพียงพอ

อุปกรณมาตรฐาน

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ขอมูลจำเพาะ

ผูผลิต

รุน

ชนิด

จำนวนกระบอกสูบ

ขนาดกระบอกสูบและชวงชัก

ปริมาตรกระบอกสูบ

กำลังเครื่องยนตรวม

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ความยาว (รวมแขนพวง 3 จุด)

ความกวาง

ความสูง (จากพื้นถึงปลายโครงเหล็กนิรภัย)

ระยะฐานลอ

ความสูงใตทองรถต่ำสุด

น้ำหนักตัวรถไมรวมเหล็กถวงหลัง

น้ำหนักตัวรถรวมเหล็กถวงหลัง (เสริมเหล็กถวงน้ำหนักลอหลังไดสูงสุด 240 กิโลกรัม)

คลัตช

ระบบเบรก

พวงมาลัย

เกียรหลัก

เกียรเปลี่ยนทิศทาง

จำนวนเกียร

ระบบควบคุมแขนยกอุปกรณ

แขนยกอุปกรณ 3 จุด

น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก

น้ำหนักยกสูงสุดที่ระยะ 24 นิ้ว จากจุดยก

แบบ

เกียร 1

เกียร 2

รุน

เครื่องยนต

เพลาอำนวยกำลัง (PTO)

ขนาดและสัดสวน

น้ำหนัก

ระบบขับเคลื่อน

ระบบไฮดรอลิก

ความกวางชวงลอ (ซาย-ขวา)

ขนาดยาง

ความเร็วเดินทาง

ลอหนา

ลอหลัง

ลอหนา

ลอหลัง

เดินหนา

ถอยหลัง

มิลลิเมตร

ลิตร

กิโลวัตต(แรงมา)/รอบตอนาที

ลิตร

มิลลิเมตร

มิลลิเมตร

มิลลิเมตร

มิลลิเมตร

มิลลิเมตร

มิลลิเมตร

มิลลิเมตร

กิโลกรัม

กิโลกรัม

นิ้ว

นิ้ว

กิโลเมตร/ชั่วโมง

กิโลเมตร/ชั่วโมง

กิโลนิวตัน (กิโลกรัมแรง)

กิโลนิวตัน (กิโลกรัมแรง)

ความเร็วPTO/ความเร็วเครื่องยนต (รอบ/นาที)

ความเร็วPTO/ความเร็วเครื่องยนต (รอบ/นาที)

YM357A-L1

YANMAR

4TNV94L

เครื่องยนตดีเซลสูบตั้ง, ระบบไดเร็คอินเจ็คชั่น, ระบายความรอนดวยน้ำ

4

94x110

3.054

42.4 (57.0) / 2,400

50

3,380

1,720

2,530 (2,614)

1,970

425

1,264 (1,328/1,352/1,416)

1,225 (1,338/1,406/1,520)

1,830

1,910 (2,070)

8 - 18

14.9 - 28

ชนิดแหงแผนเดียว

แบบกลไก, ดิสกเบรกแบบเปยก

พาวเวอร ไฮดรอสแตติก

ซินโครเมช

ซินโครเมช

8 เกียรเดินหนา / 8 เกียรถอยหลัง

2.8 - 31.7

2.8 - 31.6

แบบควบคุมตำแหนง และแบบอัตโนมัติ

ประเภท 1 และ 2

14.2 (1,450)

12.3 (1,250)

มาตรฐาน SAE 1-3 / 8, 6-Splines

540 / 2,096

750 / 2,092



  

 

　

　

ดวยประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกวา

ตัวจริง
เรื่องงานไร

ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Draft Control)

ควบคุมแรงกดลงบนชุดอุปกรณหลัง โดยปรับระดับความลึกขึ้น-ลงไดอัตโนมัติอยางงายดาย

ระบบควบคุมอัตโนมัตินี้จะชวยเพิ่มแรงกดเพื่อลดการสูญเสียกำลังจากการหมุนฟรี 

ทำใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

เกียรซินโครเมช สงกำลังเต็มรูปแบบ
แทรกเตอร YM3 ใชระบบเกียรซินโครเมชเต็มรูปแบบ

สงผลใหการเปลี่ยนเกียรทำไดอยางราบรื่น

และเกียรมีความทนทานสูง

นอกจากนี้ ชวยใหการขับขี่บนทองถนน

ทำไดอยางสะดวกสบาย

สามารถเปลี่ยนเกียรไดโดยไมตองหยุดรถสนิท

เครื่องยนตใหม กระบอกสูบกวาง ชวงชักยาว
เครื่องยนตใหม กระบอกสูบกวาง ชวงชักยาว 

ดวยเทคโนโลยีเครื่องยนตสันดาปภายในของยันมาร

ทำใหมั่นใจไดวาน้ำมันทุกหยดถูกใชงาน

อยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเครื่องยนต

มีกำลังแรงเต็มพลัง

ผูชวยอัจริยะ ควบคุมทางไกล (Smart Assist Remote)
ระบบ GPS และตัวควบคุม จะระบุตำแหนงทำงานที่แนนอน รวมถึงแสดงคา

ทำงานตางๆของแทรกเตอร ผูใชงานสามารถเช็คตำแหนงไดจากโทรศัพทเคลื่อนที่

(Smartphone) อยางงายดาย ชวยลดภาระใหกับเกษตรกรทั้งเวลาและตนทุน 

รวมถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ปรับฐานลอได 4 ระยะ

ลอหนา (มิลลิเมตร)

1,264

1,328

1,352

1,416

ระยะฐานลอ

1

2

3

4

ลอหลัง (มิลลิเมตร)

1,225

1,338

1,406

1,520

ลอหนาและลอหลัง

สามารถปรับระยะฐานลอได 

ชวยใหการทำงาน

และการจัดการ

ในงานไรงานนา

ไดอยางสะดวกสบาย 

เหล็กถวงน้ำหนัก
สามารถเสริมเหล็กถวงน้ำหนักลอหลัง ไดสูงสุด 240 กิโลกรัม

และสามารถเสริมเหล็กถวงน้ำหนักหนา ไดสูงสุด 150 กิโลกรัม

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้จะชวยใหการทำงานรวมกับอุปกรณตาง ๆ ในงานไรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลอหลังขนาดใหญ

ดวยลอหลังขนาดใหญ

มาพรอมกับดอกยางเพื่องานไร

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการลากจูง

และการขับเคลื่อนในสภาพดิน

ในงานไรทั่วไป

เหล็กถวงลอหลัง เหล็กถวงหนา

ปริมาตรความจุกระบอกสูบ 3,054 cc

ประเภท 1 ประเภท 2

ขนาดยางหลัง

14.9-28

แขนยกอุปกรณตอพวง 2 in 1
แขนยกอุปกรณตอพวง รองรับจุดตอพวง

ประเภท 1 และ 2 ปรับเปลี่ยนไดโดยงาย

ชวยใหสามารถรองรับกับอุปกรณตอพวง

ไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

DOWN UP


