
 

 

 
 

     

 
รถตัดหญ้าขับแบบแผ่นใบตัดอยู่ด้านหน้าท่ีใช้ดีเซล ให้กําลังสูง มีความ
คล่องตัวในการขับขี่อย่างมาก และใช้ประโยชน์ได้มากมาย ท้ังใน
สภาพแวดล้อมท่ีผสมผสานกันของพื้นท่ีแคบและพ้ืนท่ีกว้าง ท้ังยังใช้งานได้
เป็นอย่างดีในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ ด้วยระบบขับเคล่ือนท่ีในระดับการใช้งานเชิง
พาณิชย์จึงให้แรงฉุดสูงมาก ท้ังยังมีเสถียรภาพมั่นคงในพ้ืนท่ีลาดชัน ขนาด
กะทัดรัดและเคลื่อนท่ีได้รวดเร็วจึงเหมาะสําหรับทั้งการใช้งานแบบย้าย
เคลื่อนท่ีในหลายพ้ืนท่ีหรือใช้เฉพาะพ้ืนท่ีของหน่วยงานเทศบาล ผู้รับเหมา 
ตัวแทนทําความสะอาดและอื่นๆ เนื่องจากแผ่นใบตัดอยู่ด้านหน้า ผู้ใช้งานจึง
มองเห็นพ้ืนท่ีบริเวณที่กําลังตัดหญ้าได้ท้ังหมด ซ่ึงหมายถึงมีความสามารถใน
การตัดท่ีเยี่ยมท่ีสุด โดยท่ีสามารถเข้าตัดบริเวณใต้ม้านั่ง พุ่มไม้ และอื่นๆ ได้  
ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ มีอายุการใช้งานยาวนาน แข็งแกรง่ ทนทานและ
สูญเสียเวลาในการเปลี่ยนซ่อมแซมน้อยมาก ติดต้ังอุปกรณ์เสริมเพ่ิมได้ เช่น 
ถังเก็บเศษหญ้า อุปกรณ์กวาด ชุดไถคราด พ่วงบรรทุก จึงใช้ทํางานได้ตลอด
ท้ังปี เลือกติดต้ังแผ่นใบตัดแบบสองรูปแบบคอมไบได้ท้ังขนาด 132 ซม. หรือ 
155 ซม.                                       

ระบบการเลี้ยวท่ีดีเยี่ยม 
มีระบบการเลี้ยวท่ีดีเย่ียม สองล้อหลัง
ท่ีอยู่ด้านล่างของตัวรถสามารถ
เคลื่อนท่ีกลับไปมาได้  ทําให้รถ
เคลื่อนท่ีได้โดยรอบด้วยระยะรัศมี      
การเลี้ยวน้อยเม่ือล็อคหยุดอยู่กับท่ี   

ความสามารถในการตัดท่ียอด
เยี่ยม 
แผ่นใบตัดติดต้ังด้านหน้า ทําให้
ผู้ใช้งานเห็นพ้ืนท่ีทํางานได้ท่ัวถึง 
จึงตัดได้อย่างแม่นยําและเข้าใกล้
พ้ืนท่ีต้องการตัดได้มากข้ึน 

     

ใช้งานได้หลากหลาย 
มีอุปกรณ์เสริมหลากหลายรุ่นท่ีจะช่วย
ให้ท่านใช้งานได้หลากหลายและใช้
งานได้ตลอดท้ังปี  

เข้าตัดหญ้าได้ท่ัวถึง 
แผ่นใบตัดติดต้ังด้านหน้าและอยู่
ระดับตํ่าทําให้เข้าตัดหญ้าได้ท่ัว
ทุกพ้ืนท่ี เช่นบริเวณใต้รั้ว ใต้พุ่ม
ไม้ ใต้ม้านั่งพักผ่อน เป็นต้น 

 
       

ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด 

ขนาดกะทัดรัดพร้อมกับระบบการ
เลี้ยวเฉพาะแบบท่ีดีเย่ียมทําให้
คล่องตัวในการขับข่ีบริเวณพ้ืนท่ีแคบ
และยากต่อการเคลื่อนท่ี 
  

สมรรถนะสูงในการขึ้นเนิน 
มีจุดศูนย์ถ่วงตํ่าและมีระบบ
ขับเคล่ือนทุกล้อ จึงขับเคล่ือนได้
อย่างม่ันคงในพ้ืนท่ีลาดชันและ
เนินเขา 
 
  

 

แผ่นใบตัดสองรูปแบบ (Combi) 
แผ่นใบตัดคอมไบคุณภาพสูงท่ีข้ึนรูป
จากแผ่นเหล็กชิ้นเดียว สามารถตัดท้ัง
แบบไบโอคลิปเพ่ือเปล่ียนเศษหญ้าให้
เป็นปุ๋ยและแบบปล่อยเศษหญ้าออก
ด้านหลัง ให้ผลลัพธ์ท่ีดีเย่ียมและไร้
ปัญหาในการใช้งาน  

 

ระบบขับเคล่ือน 4 ล้อ (All-
Wheel-Drive ; AWD) 
ด้วยระบบขับเคล่ือนทุกล้อทําให้
ท่านม่ันใจในการใช้งานบนพ้ืนท่ี
ไม่เรียบ เปียก ลื่นและชัน ระบบ 
AWD จะปรับการเคลื่อนท่ีโดย
อัตโนมัติตามสถานการณ์และ
สภาพของพ้ืนดิน  
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เครื่องยนต์ 
บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองยนต์ คูโบต้า
ชื่อเคร่ืองยนต์ D1105
ชนิดเคร่ืองยนต์ Diesel horizontal axle 
กําลังสุทธิที่ความเร็วรอบที่กําหนดค่าไว้ 25แรงม้าที่ความเรว็รอบ 

3,000 รอบต่อนาที 
ปริมาตรความจุกระบอกสูบ 1,123 ซม.³ / 68.5 นิ้ว³ 
จํานวนลูกสูบ 3
ระบบระบายความร้อนเคร่ืองยนต์ ของเหลว 
ปริมาณของเหลวระบายความร้อนเคร่ืองยนต์ 4.1 ลิตร / 1.1 แกลลอน 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 40 แอมป์
แบตเตอร่ี 12 V 62 Ah
ชนิดน้ํามันเช้ือเพลิง ดีเซล 
ความจุถังนํ้ามันเช้ือเพลิง 25 ลิตร / 6.6 แกลลอน
ระบบนํ้ามันหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ ปั๊มมีกรองน้ํามัน 
ชนิดน้ํามันหล่อล่ืน SAE10-W40
ตัวกรองนํ้ามัน มี
ความเร็วเพลา PTO ที่ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์
ที่ต้ังค่าไว้ 

2,380 รอบ/นาที

ระบบขับเคลื่อน 
ชนิดของสายพาน ไฮโดรสแตติก AWD
บริษัทผู้ผลิตสายพาน  Kanzaki
รุ่นของสายพาน  KTM23 
การขับเคล่ือน ใช้เท้าบังคับ
ความเร็วเดินหน้า (ตํ่าสุด-สูงสุด) 0-18 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
ความเร็วถอยหลัง (ตํ่าสุด-สูงสุด) 0-11 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

ขนาดรถ
ขนาดยาง ล้อหน้า 20x10-10 นิ้ว 
ขนาดยาง ล้อหลัง 20x10-10 นิ้ว 
บริษัทผู้ผลิตยาง Kenda 
จํานวนช้ันของเส้นใยยาง 4 ชั้น 
แนวแกนล้อ (Track) ด้านหน้า 915 มม.  / 36 นิ้ว 
แนวแกนล้อ (Track) ด้านหลัง 835 มม.  / 32.9 นิ้ว 
ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง 106 ซม. / 41.7 นิ้ว 
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาล้อ 45 มม.  / 1.8 นิ้ว 
ระยะห่างจากพ้ืน 140 มม.  / 5.5 นิ้ว 
ความยาวของรถ 208 ซม.  / 81.89 นิ้ว
ความยาวของรถรวมแผ่นตัดคอมไบ 155 279 ซม.  / 109.8 นิ้ว 
ความกว้างของรถ 114 ซม.  / 44.9 นิ้ว
ความสูงของรถ (วางบาร์ป้องกันรถหมุน ROPS ลง) 133 ซม.  / 52.4 นิ้ว
ความสูงของรถ (ยกบาร์ป้องกันรถหมุน ROPS ข้ึน) 203 ซม.  / 79.9 นิ้ว 
น้ําหนัก 677 กิโลกรัม / 1,492.5 ปอนด์ 
น้ําหนักพ่วงสุทธิ 350 กิโลกรัม / 771.5 ปอนด์ 

นําเข้าโดย :  
บริษัท สไปคา จํากัด 
243/2 ถนนอ่อนนชุ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์ 02-7217373   โทรสาร  02-7216674 
Email : info@spica-siam.com,  www.spica-siam.com 

แผ่นใบตัด
ระยะที่ตัดเข้าไม่ถึง (Uncut circle) 58 ซม. / 22.8 นิ้ว
ความกว้างการตัด (ตํ่าสุด-สูงสุด) 132-155 ซม. / 52-61 นิ้ว
ชนิดของแผ่นใบตัด แผ่นใบตัดสองรูปแบบ Combi
วัสดุที่ใช้ทําแผ่นใบตัด เหล็กกล้า 
ความหนาแผ่นใบตัด 4.5 มม. / 7 เกจ 

วิธีการตัดหญ้า 
Mulching ย่อยเศษหญ้าเป็นปุ๋ย 
/ปล่อยเศษหญ้าออกด้านหลัง 

ระดับความสูงการตัด (ต่ําสุด-สูงสุด) 25 - 127 มม. / 1 - 5 นิ้ว 
จํานวนขั้นของระดับความสูงการตัด 7 
การปลดสับใบตัด คลัตช์ไฟฟ้า 
จํานวนใบตัด 3
ล้อเล็กป้องกันการตัดหญ้าส้ันเกินไปหรือ
ตะกุยดิน 

1 ล้อ 

แผ่นใบตัดเคลือบสีฝุ่น มี 

อุปกรณ์อ่ืนๆ 
บาร์ป้องกันรถหมุน ROPS มี 
พวงมาลัยบังคับ มี 
ระบบขับเคล่ือนทุกล้อ (AWD) มี 
ระบบระบายความร้อนนํ้ามันหล่อล่ืน มี 
ลิฟต์ยกไฮดรอลิก มี 
ระบบยกแผ่นใบตัดเพ่ือทําความสะอาด มี 
ไฟหน้า มี 
ที่ต่ออุปกรณ์เสริม มี 
มิเตอร์วัดชั่วโมงทํางาน ระบบดิจิตอล 
ไฟออก 12 V มี 

ไฟ LED แสดงหน้าจอ 
แรงดันน้ํามันหล่อล่ืน, PTO, 
ปริมาณการชาร์จ เบรกจอดรถ 
สตาร์ท มิเตอร์วัดช่ัวโมงทํางาน  

คันโยก ลิฟต์ยก, PTO, รอบ/นาที สตาร์ท 
เพลาล้อหลัง มี 
แผ่นใบตัดท่ีใช้ได้ Combi 132, Combi 155  

อ่ืนๆ
ชนิดของเบาะ 

เบาะช่วยรับแรงกระแทก มีที่วาง
พักแขน 

บริษัทผู้ผลิตเบาะ SEAT 
วัสดุใช้ทําเบาะนั่งขับ ไวนิล 
ความยืดหยุ่นของเบาะช่วยรับแรงกระแทก มี
ระดับความสูงของเบาะนั่งขับ ระดับสูง
ที่วางพักแขน มี
ชนิดของเบรก ดิสก์เบรก 
ตลับลูกปืนล้อ มี 

ข้อมูลการส่งเสียงรบกวน
ระดับความดันเสียงท่ีหูผู้ปฏิบัติงาน 92  เดซิเบลเอ 
ระดับกําลังเสียงท่ีวัดได้ 105  เดซิเบลเอ
ระดับกําลังเสียงท่ีรับประกัน (LWA) 105 เดซิเบลเอ
ระดับเสียง 105 เดซิเบลเอ 
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