
 

 

 
 

     

 
รถตัดหญ้านั่งขับแบบไรเดอร์มีแผ่นใบตัดขนาด 94 ซม. เลือกรูปแบบ
การตัดได้ท้ังรูปแบบไบโอคลิป BioClip® หรือแบบปล่อยเศษหญ้า
ออกด้านหลัง เหมาะสําหรับบ้านอยู่อาศัยหรือเจ้าของกิจการที่
ต้องการประสิทธิภาพในการทํางานสูง ใช้งานง่าย เคลื่อนท่ีได้รวดเร็ว 
ท้ังยังสนุกในการขับขี่ ระบบการเลี้ยวดีเยี่ยม อุปกรณ์ชุดตัดอยู่
ด้านหน้าเพ่ือให้ท่านสามารถมองเห็นพ้ืนที่บริเวณที่ท่านกําลังตัดหญ้า
ท้ังหมด มีระบบไฮโดรสแตติกใช้เท้าบังคับ ท่านจึงสามารถควบคุม
การทํางานได้ง่าย มีระบบปลดสับใบมีดโดยอัตโนมัติ แผ่นใบตัด
สามารถยกขึ้นเพ่ือทําความสะอาดหลังการใช้งานได้ง่าย รถตัดหญ้า
นั่งขับแบบไรเดอร์นี้ยังสามารถทํางานอื่นได้หลากหลายเมื่อติดต้ัง
อุปกรณ์เสริม เช่น หางเทรลเลอร์พ่วงบรรทุก ชุดคราด ชุดหว่านปุ๋ย 
เมล็ดพันธ์ุ ใบมีดตัดหิมะ ท่านจึงสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี                                      

ระบบการเลี้ยวท่ีดีเยี่ยม 
มีระบบการเลี้ยวท่ีดีเย่ียม สองล้อหลัง
ท่ีอยู่ด้านล่างของตัวรถสามารถ
เคลื่อนท่ีกลับไปมาได้  ทําให้รถ
เคลื่อนท่ีได้โดยรอบด้วยระยะรัศมีการ
เลี้ยวค่าน้อยเม่ือล็อคหยุดอยู่กับท่ี   

แผ่นใบตัดอยู่ด้านหน้า 

อุปกรณ์ชุดตัดอยู่ด้านหน้า ทําให้
สามารถเข้าตัดบริเวณมุมใต้พุ่มไม้ 
ใกล้รั้วและกําแพงได้ง่าย  

       

แผ่นใบตัดสองรูปแบบ (Combi) 
แผ่นใบตัดเลือกใช้งานได้สองรูปแบบ
การตัด แบบไบโอคลิป BioClip® เพ่ือ
เปลี่ยนเศษหญ้าให้เป็นปุ๋ยและแบบ
ปล่อยเศษหญ้าออกด้านหลังในกรณีท่ี
ท่านตัดหญ้าท่ีสูงและหนา   

ยกแผ่นใบตัดขึ้นเพ่ือ           
ทําความสะอาดได้ 
สามารถยกแผ่นใบตัดข้ึนเพ่ือล้าง
ทําความสะอาดและบํารุงรักษา
ได้ 

       

ฝาปิดถังน้ํามันอยู่ด้านนอก 

ฝาปิดถังน้ํามันอยู่ด้านนอก จึงไม่
จําเป็นต้องเปิดฝาเคร่ืองยนต์เม่ือเติม
น้ํามัน จึงทําให้เติมน้ํามันได้ง่าย 

 

สายพานระบบไฮโดรสแตติก 
ใช้เท้าบังคับ 

ใช้เท้าบังคับในการควบคุม
ความเร็วและทิศทาง ท่านจึง
สามารถใช้มือท้ังสองข้างบังคับ
พวงมาลัยได้ ทําให้ควบคุมการ
ขับข่ีได้ดีท่ีสุด 
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เครื่องยนต์ 
บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองยนต์ บริกส์แอนด์สแตรทตัน
ชื่อเคร่ืองยนต์ Intek
ชนิดเคร่ืองยนต์ 3125 
กําลังสุทธิที่ความเร็วรอบที่กําหนดค่าไว้ 13แรงม้าที่ความเรว็รอบ 

3,000 รอบต่อนาที 
ปริมาตรความจุกระบอกสูบ 344 ซม.³ / 20.99 นิ้ว³ 
จํานวนลูกสูบ 1
ระบบระบายความร้อนเคร่ืองยนต์ อากาศ 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 3 แอมป์
แบตเตอร่ี 12 V 24 Ah
ชนิดน้ํามันเช้ือเพลิง ก๊าซโซลีน 
ความจุถังนํ้ามันเช้ือเพลิง 12 ลิตร / 3.2 แกลลอน
ระบบนํ้ามันหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ ปั๊มมีกรองน้ํามัน 
ชนิดน้ํามันหล่อล่ืน SAE10W30
ปริมาณนํ้ามันหล่อล่ืน 1.5 ลิตร / 50.7 ออนซ์
ตัวกรองนํ้ามัน มี

ระบบขับเคลื่อน 
ชนิดของสายพาน ไฮโดรสแตติก
บริษัทผู้ผลิตสายพาน Tuff Torq
รุ่นของสายพาน K 46 
การขับเคล่ือน ใช้เท้าบังคับ

ความเร็วเดินหน้า (ตํ่าสุด-สูงสุด) 
0-9 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง /  
0-5.6 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

ความเร็วถอยหลัง (ตํ่าสุด-สูงสุด) 
0-9 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง /  
0-5.6 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

ค่าความชันที่จํากัดเพ่ือความปลอดภัย 10 องศา 

ข้อมูลการสั่นสะเทือน
ระดับการส่ันสะเทือนที่พวงมาลัย 2.5 เมตรต่อวินาที²
ระดับการส่ันสะเทือนที่เบาะนั่ง 0.7 เมตรต่อวินาที²

แผ่นใบตัด 
ระยะที่การตัดเข้าไม่ถึง (Uncut circle) 
เช่น บริเวณมุมขอบสนาม

30 ซม. / 11.8 นิ้ว

ความกว้างการตัด 94 ซม. / 37 นิ้ว
ชนิดของแผ่นใบตัด แผ่นใบตัดสองรูปแบบ Combi
วัสดุที่ใช้ทําแผ่นใบตัด เหล็กกล้า 

วิธีการตัดหญ้า 
ไบโอคลิป BioClip®/ปล่อยเศษ
หญ้าออกด้านหลัง 

ระดับความสูงการตัด (ต่ําสุด-สูงสุด) 25 - 75 มม. / 1 - 3 นิ้ว 
จํานวนขั้นของระดับความสูงการตัด 10 
การปลดสับใบตัด อัตโนมัติ 
จํานวนใบตัด 3 
แผ่นใบตัดเคลือบสีฝุ่น มี 

อุปกรณ์อ่ืนๆ 
วัสดุใช้ทําเบาะนั่งขับ ไวนิล 
ระดับความสูงของเบาะนั่งขับ ระดับปานกลาง
ที่วางแก้วน้ํา มี 

ข้อมูลการส่งเสียงรบกวน
ระดับความดันเสียงท่ีหูผู้ปฏิบัติงาน 84  เดซิเบลเอ 
ระดับกําลังเสียงท่ีวัดได้ 99  เดซิเบลเอ
ระดับกําลังเสียงท่ีรับประกัน (LWA) 100 เดซิเบลเอ

ขนาดรถ
ขนาดยาง ล้อหน้า 170/60-8 
ขนาดยาง ล้อหลัง 170/60-8 
ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง 88.7 ซม. / 34.9 นิ้ว 
ระยะห่างจากพ้ืน 105 มม.  / 4.1 นิ้ว 
ความยาวของรถ 223 ซม.  / 87.8 นิ้ว 
ความกว้างของรถ 100 ซม.   / 39.37 นิ้ว 
ความสูงของรถ 107 ซม.  / 42.1 นิ้ว 
น้ําหนัก 231 กิโลกรัม / 509.26 ปอนด์ 
น้ําหนักพ่วงสุทธิ 110 กิโลกรัม / 242.5 ปอนด์ 

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

  โทรศัพท์ 02-7217373  
                 โทรสาร  02-7216674 

          Email : info@spica-siam.com 
                 www.spica-siam.com
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