Husqvarna TC138 Tractor
รถตัดหญ้าแบบนั่งขับฮุสวาน่า รุ่น TC138
หมายเลขผลิตภัณฑ์ : 960510124
รถตัดหญ้าแบบนั่งขับรุ่น TC 138 เป็นรถแทรกเตอร์ที่
เหมาะสําหรับการใช้งานในสวนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
มีระบบเก็บเศษหญ้าที่สะดวกสบาย เก็บได้ทั้งเศษหญ้าและ
ใบไม้ ให้ผลงานการตัดที่ประณีต เรียบร้อย ที่เก็บเศษหญ้า
มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและสามารถปล่อยเศษหญ้าทิ้งได้
ขณะที่นั่งขับอยู่โดยที่ไม่ต้องลงจากรถ ใช้เครื่องยนต์รุ่น
กําลังสูงของฮุสวาน่า มีระบบโช้คอัตโนมัติทําให้สตาร์ทง่าย
ขับเคลื่อนโดยใช้เท้าบังคับสายพานใช้ระบบไฮโดรสแตติก
สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมระบบไบโอคลิป BioClip®
ซึ่งจะย่อยเปลี่ยนเศษหญ้าให้กลายเป็นปุ๋ยหรือติดตั้ง
อุปกรณ์เบี่ยงเศษหญ้าให้ปล่อยทิ้งด้านหลังเพิ่มเติมได้

เครื่องยนต์รุ่นฮุสวาน่า
พัฒนาเครื่องยนต์สําหรับฮุสวาน่า
โดยเฉพาะจากบริกส์แอนด์สแตรทตัน
ที่มีตัวกรองคุณภาพสูง น้ํามันเครื่อง
ทนแรงดันสูงและมีระบบต้านการ
สั่นสะเทือนและโช้คอัตโนมัติ

ไม่ต้องใช้โช้คขณะสตาร์ท
เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย
เนื่องจากใช้ระบบโช้คอัตโนมัติ
เพียงแค่หมุนกุญแจก็ขับเคลื่อน
ได้แล้ว

ใช้งานได้ตลอดทั้งปี
มีอุปกรณ์เสริมหลากหลายรุ่นที่จะช่วย
ให้ท่านใช้งานได้หลากหลายและใช้
งานได้ตลอดทั้งปี สามารถติดตั้งรถ
พ่วงบรรทุก ใบมีดตัดหิมะหรือ
แปรงกวาดเพิ่มที่ด้านหน้าได้

สายพานระบบไฮโดรสแตติก
ใช้เท้าบังคับ
ใช้เท้าบังคับในการควบคุม
ความเร็วและทิศทาง ท่านจึง
สามารถใช้มือทั้งสองข้าง
บังคับพวงมาลัยได้ ทําให้ควบคุม
การขับขี่ได้ดีที่สุด

ตัวปรับระดับความสูงของ
การตัดหญ้า
มีสปริงช่วยในการปรับระดับความสูง
ของการตัดหญ้า ทําให้สามารถปรับ
ระดับความสูงของการตัดหญ้าได้ง่าย

โครงสร้างรถแบบขึ้นลงผ่านได้
นั่งขับได้สะดวกสบาย ขึ้นลงง่าย
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เครื่องยนต์
บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์
ชื่อเครื่องยนต์
ชนิดเครื่องยนต์
กําลังสุทธิที่ความเร็วรอบที่
กําหนดค่าไว้
กําลังเครื่อง
ปริมาตรความจุกระบอกสูบ
จํานวนลูกสูบ
ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
แบตเตอรี่
ตัวกรองอากาศ
ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิง
ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง
ตําแหน่งถังน้ํามันเชื้อเพลิง
ชนิดของน้ํามันหล่อลื่นเครื่องยนต์
ปริมาณน้ํามันหล่อลื่น
ตัวกรองน้ํามัน

แผ่นใบตัด
บริกส์แอนด์สแตรทตัน
Husqvarna Series
Husqvarna Series 4155
(Intek) รุ่น 31R577
13แรงม้าที่ความเร็ว
รอบ 2,600 รอบต่อนาที
8.6 กิโลวัตต์
508 ซม.³ / 31 นิ้ว³
1
อากาศ
5 &3 แอมป์
12 V 14 Ah
กระดาษ
ก๊าซโซลีน
5.7 ลิตร / 1.5 แกลลอน
ด้านหน้า
ทนแรงดันสูง
1.42 ลิตร / 48 ออนซ์
มี

ระบบขับเคลื่อน
ชนิดของสายพาน
บริษัทผู้ผลิตสายพาน
รุ่นของสายพาน
การขับเคลื่อน
ความเร็วเดินหน้า (ต่ําสุด-สูงสุด)

ไฮโดรสแตติก
Tuff Torq
K46
ใช้เท้าบังคับ
0-6.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง /
0-4.16 ไมล์ต่อชั่วโมง

ขนาดรถ
ขนาดยาง ล้อหน้า
ขนาดยาง ล้อหลัง
ความจุถังเก็บเศษหญ้า
ความยาวของรถ
ความกว้างของรถ
ความสูงของรถ
น้ําหนัก

15 x 6-6 นิ้ว
18 x 9.5-8 นิ้ว
220 ลิตร / 7.77 ฟุต3
240 ซม. / 94.5 นิ้ว
102 ซม. / 40 นิ้ว
102 ซม. / 40.16 นิ้ว
211 กิโลกรัม/465 ปอนด์

นําเข้าโดย :
บริษัท สไปคา จํากัด
243/2 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

ความกว้างการตัด
ระยะที่การตัดเข้าไม่ถึง (Uncut circle) เช่น
บริเวณมุมขอบสนาม
ชนิดของแผ่นใบตัด
วัสดุที่ใช้ทําแผ่นใบตัด
วิธีการตัดหญ้า
ระดับความสูงการตัด (ตํ่าสุด-สูงสุด)
การปรับระดับความสูงการตัด
ตัวปรับระดับความสูงการตัด
การปลดสับใบตัด
จํานวนใบตัด
ล้อเล็กป้องกันการตัดหญ้าสั้นเกินไปหรือ
ตะกุยดิน
แผ่นใบตัดเคลือบสีฝุ่น
ที่ต่อท่อนํ้าสําหรับล้างทําความสะอาดแผ่น
ใบตัด

97 ซม. / 38 นิ้ว
107 ซม. / 42.13 นิ้ว
ขึ้นรูป (Stamped)
เหล็กกล้า
ที่เก็บเศษหญ้า
38 - 102 มม. / 1.5 - 4 นิ้ว
ระดับขั้น
คันโยก
มือบังคับ
2
2 ล้อ
มี
มี

อุปกรณ์อื่นๆ
ชนิดเบาะนั่งขับ
ระดับความสูงของเบาะนั่งขับ
วัสดุใช้ทําเบาะนั่งขับ
ชนิดพวงมาลัยบังคับ
ชุดถังเก็บเศษหญ้า
อุปกรณ์เบี่ยงช่วยปล่อยเศษหญ้าทิ้งด้านหลัง
ชุดไบโอคลิป BioClip® ตัดย่อยหญ้าให้
กลายเป็นปุ๋ย

มีพนักพิงด้านหลังสูง 11 นิ้ว
ระดับต่ํา
ไวนิล
มาตรฐาน
มี
อยู่ในชุดอุปกรณ์เสริม
อยู่ในชุดอุปกรณ์เสริม

ข้อมูลการสั่นสะเทือน
ระดับการสั่นสะเทือนที่พวงมาลัย
ระดับการสั่นสะเทือนที่เบาะนั่ง
ระยะเวลาที่ได้รับการสั่นสะเทือนจากการใช้
งานเครื่องจักรรายวัน (Typical daily
exposure time)

3.87 เมตรต่อวินาที²
0.13 เมตรต่อวินาที²
1 ชั่วโมง

ข้อมูลการส่งเสียงรบกวน
ระดับความดันเสียงที่หูผู้ปฏิบัติงาน
ระดับกําลังเสียงที่วัดได้
ระดับกําลังเสียงที่รับประกัน (LWA)

85 เดซิเบลเอ
98.5 เดซิเบลเอ
100 เดซิเบลเอ

โทรศัพท์ 02-7217373
โทรสาร 02-7216674
Email : info@spica-siam.com
www.spica-siam.com

