Husqvarna TC238 Tractor
รถตัดหญ้าแบบนั่งขับฮุสวาน่า รุ่น TC238
หมายเลขผลิตภัณฑ์ : 960510126
รถตัดหญ้าแบบนั่งขับรุ่น TC 238 ตอบโจทย์ความต้องการของทั้ง
สําหรับผู้ใช้งานบ้านอยู่อาศัยและการใช้งานในสวนขนาดใหญ่ ซึ่ง
ต้องการใช้งานรถแทรกเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง ใช้งานได้สะดวกสบาย
และคล่องตัวสูง TC238 มีประสิทธิภาพเยี่ยม มีระบบเก็บเศษหญ้า
ที่สะดวก เก็บได้ทั้งเศษหญ้าและใบไม้ ให้ผลงานการตัดที่ประณีต
เรียบร้อย ถังเก็บเศษหญ้ามีขนาดใหญ่และสามารถปล่อยเศษหญ้า
ทิ้งได้ขณะที่นั่งขับอยู่โดยที่ไม่ต้องลงจากรถ เครื่องยนต์เป็นรุ่นที่มี
กําลังสูงและทนทาน มีระบบโช้คอัตโนมัติทําให้สตาร์ทง่าย
ขับเคลื่อนโดยใช้เท้าบังคับ สายพานใช้ระบบไฮโดรสแตติกและ
เพลาหน้าทําจากเหล็กหล่อ จึงทําให้ใช้งานได้สะดวกสบายมาก
ไร้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยวระบบ U-Cut™
จึงสามารถเลี้ยวและตัดหญ้าบริเวณรอบวัตถุต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ติดตั้งระบบไบโอคลิป BioClip® ซึ่งสามารถย่อยหญ้าได้จึงเปลี่ยน
ให้เศษหญ้าที่ตัดกลายเป็นปุ๋ยได้ทันที ถ้าต้องการปล่อยเศษหญ้า
ออกทางด้านหลัง ท่านสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มได้
สายพานระบบไฮโดรสแตติก
ใช้เท้าบังคับ
ใช้เท้าบังคับในการควบคุม
ความเร็วและทิศทาง ท่านจึง
สามารถใช้มือทั้งสองข้าง
บังคับพวงมาลัยได้ ทําให้
ควบคุมการขับขี่ได้ดีที่สุด

ระบบทริโอคลิป
เลือกระบบการตัดได้ 3 รูปแบบ
สําหรับรุ่น CT และ TC 200/300
มีรูปแบบการตัดแบบเก็บเศษหญ้า
และแบบไบโอคลิป BioClip® ย่อย
เศษหญ้ากลายเป็นปุ๋ย) สามารถติดตั้ง
อุปกรณ์เสริมเบี่ยงเศษหญ้าเพื่อปล่อย
เศษหญ้าออกทางด้านหลังเพิ่มได้

ควบคุมใบตัดด้วยระบบไฟฟ้า
ใช้ระบบไฟฟ้าในการปลด-สับ
แผ่นใบตัดเพียงดึงสวิตช์ที่อยู่บน
หน้าจอควบคุม ก็จะสามารถ
ปลด-สับใบตัดได้อย่างง่ายดาย

โครงสร้างรถแบบขึ้นลงผ่านได้
นั่งขับได้สะดวกสบาย ขึ้นลงง่าย

U-CUT™
เทคโนโลยีการเลี้ยวแบบ U-Cut
ทําให้เลี้ยวรถและตัดหญ้า
บริเวณรอบวัตถุต่างๆ ได้ง่าย จึง
มีพื้นที่ซึ่งไม่โดนตัดหญ้าน้อยลง
กว่าเดิมอย่างมาก ประสิทธิภาพ
ในการตัดเพิ่มมากขึ้นและ
ขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว

ตัวปรับระดับความสูงของ
การตัดหญ้า
มีสปริงช่วยในการปรับระดับความสูง
ของการตัดหญ้า ทําให้สามารถปรับ
ระดับความสูงของการตัดหญ้าได้ง่าย
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เครือ่ งยนต์

แผ่นใบตัด

บริษัทผู้ผลิตเครือ่ งยนต์
ชื่อเครือ่ งยนต์

FR600V

ชนิดเครือ่ งยนต์

Husqvarna Endurance Series

KAWASAKI

แรงม้า ที� 3,600 รอบต่อนาที

กําลังสุทธิที่ความเร็วรอบที่กําหนดค่าไว้

18

กําลังเครือ่ ง
ปริมาตรความจุกระบอกสูบ
จํานวนลูกสูบ
ระบบระบายความร้อนเครือ่ งยนต์

18แรงม้า

มอเตอร์สตาร์ท

แบตเตอรี่
ตัวกรองอากาศ
ชนิดน้าํ มันเชื้อเพลิง
ความจุถังน้าํ มันเชื้อเพลิง
ตําแหน่งถังน้าํ มันเชื้อเพลิง
ระบบน้าํ มันหล่อลื่นเครือ่ งยนต์
ปริมาณน้าํ มันหล่อลืน่
ตัวกรองน้าํ มัน

603 ซีซี
2

อากาศ
9 แอมป์
12 V 14 Ah
กระดาษ

เบนซิน / แก๊สโซฮอล95

5.68 ลิตร / 1.5 แกลลอน
ด้านหน้า
ปั๊มแรงดันมีกรองน้าํ มัน
ลิตร / 48 1.42 ออนซ์
มี

ระบบขับเคลื่อน
ชนิดของสายพาน
บริษัทผู้ผลิตสายพาน
รุ่นของสายพาน
การขับเคลือ่ น
ความเร็วเดินหน้า (ต่�าสุด-สูงสุด)

ขนาดรถ

ไฮโดรสแตติก
Tuff Torq
K46
ใช้เท้าบังคับ
0-6.7 กิโลเมตรต่อชัว่ โ
มง / 0-4.16 ไมล์ต่อชั่วโม
ง

ขนาดยาง ล้อหน้า
ขนาดยาง ล้อหลัง
ความจุถังเก็บเศษหญ้า

15 x 6-6 นิ้ว
18 x 9.5-8 นิ้ว
320ลิตร

ระดับการสัน่ สะเทือนทีพ่ วงมาลัย
ระดับการสัน่ สะเทือนทีเ่ บาะนัง่

3.65 เมตรต่อวินาที²
0.13 เมตรต่อวินาที²

ข้อมูลการสั่นสะเทือน

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

ความกว้างการตัด
ระยะที่การตัดเข้าไม่ถึง (Uncut circle) เ
ช่น บริเวณมุมขอบสนาม
ชนิดของแผ่นใบตัด
วัสดุที่ใช้ทําแผ่นใบตัด
วิธีการตัดหญ้า
ระดับความสูงการตัด (ตํ่าสุด-สูงสุด )
การปรับระดับความสูงการตัด
การปลดสับใบตัด
จํานวนใบตัด
ชนิดใบตัด
ล้อเล็กป้องกันการตัดหญ้าสั้นเกินไป
หรือตะกุยดิน
แผ่นใบตัดเคลือบสีฝุ่น
ที่ต่อท่อนํ้าสําหรับล้างทําความ
สะอาด แผ่นใบตัด

97 ซม. / 38 นิ้ว
90 ซม. / 35.43 นิ้ว
ขึ้นรูป (Stamped)
เหล็กกล้า
ไบโอคลิป BioClip®/ที่เก็บเศษหญ้า
38-102 มม. / 1.5 - 4 นิ้ว
ระดับขั้น
ระบบไฟฟ้า
2
เหล็กกล้า
2 ล้อ
มี
มี

อุปกรณ์อื่นๆ
ชนิดเบาะนัง่ ขับ
ระดับความสูงของเบาะนัง่ ขับ
วัสดุใช้ทําเบาะนัง่ ขับ
ชนิดพวงมาลัยบังคับ
กันชนด้านหน้า

มีพนักพิงด้านหลังสูง 13 นิ้ว
ระดับปานกลาง
ไวนิล
ตามหลักการยศาสตร์
ท่อกันชน
ระบบดิจิตอล

มิเตอร์วัดชั่วโมงทํางาน
ชุดถังเก็บเศษหญ้า
อุปกรณ์ช่วยปล่อยเศษหญ้าออกด้
านหลัง
ชุดไบโอคลิป BioClip® ตัดย่อยห
ญ้า ให้กลายเป็นปุ๋ย

มี
อยู่ในชุดอุปกรณ์เสริม
มี

ข้อมูลการส่งเสียงรบกวน
ระดับความดันเสียงทีห่ ูผู้ ปฏิบัติงาน 85 เดซิเบลเอ
ระดับกําลังเสียงทีว่ ัดได้
98.5 เดซิเบลเอ
ระดับกําลังเสียงทีร่ ับประกัน (LWA) 100 เดซิเบลเอ

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

