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รถตัดอ้อยรุ่น CH530
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รถตัดอ้อย CH530 : การใช้งาน

รถตัดอ้อยที่มีความคล่องตัวสูง

จากเครื่องเก็บเก่ียวอ้อยในตระกูล CH570 ซึ่งประสบความส�าเร็จอย่างสูงใน
อุตสาหกรรมการเก็บเก่ียวอ้อย CH530 ได้รับการออกแบบให้ปฏิบัติงานได้ใน
แปลงปลูกขนาด เล็ก, ปานกลาง หรือ ใหญ่ ซึ่งมีพื้นท่ีหัวแปลงจ�ากัด โดยสามารถ
เก็บเก่ียวอ้อยได้คุณภาพดีท่ีสุด และยังลดการส้ินเปลืองของน�้ามันเชื้อเพลิง

โครงสร้างรถท่ีออกแบบมาให้สามารถบังคับเล้ียวได้ในมุม 45 องศา ซึ่งเป็น
ลิขสิทธ์ิเฉพาะของจอห์น เดียร์ ท�าให้การกลับหัวแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วใน
พ้ืนท่ีจ�ากัด พร้อมกับเกลียวแบ่งอ้อยและชุดตัดยอดอ้อยท่ีหมุนเคล่ือนท่ีด้วยล้อ 
ท�าให้ CH530 สามารถเริ่มงานเก็บเก่ียวได้ทันทีท่ีเข้าถึงแปลง  ในการปรับแนว
ให้ตรงกับแถวในแปลงปลูก
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รถตัดอ้อยขับเคลื่อน 4 
ล้อ รุ่นเดียวเท่านั้น
CH530 เป็นเครือ่งเก็บเกีย่วอ้อย รุน่เดียว ท่ีสามารถ
ขบัเคล่ือน 4 ล้อ รวมท้ังยงัมีระบบควบคมุป้องกันการ
ลื่นไถลที่โดดเด่น ซึ่งควบคุมการส่งก�าลังให้เหมาะสม
กับล้อตลอดเวลา ท่านจึงมีเครือ่งเก็บเกีย่วท่ีสามารถ
ท�างานได้อย่างต่อเนื่องแบบที่ไม่มีใครท�าได้

การเก็บเก่ียวและการเคล่ือนท่ีระหว่างแปลงท�าได้อย่าง
ง่ายดาย ด้วยระบบชุดขับไฮดรอสแตติก ซึ่งช่วย
ให้ผู ้ปฏิบัติงานใช้ความเร็วแปรผันได้อิสระ ในช่วง
ความเร็ว 3 ระดับ ในขณะรถยังเคล่ือนท่ี “ชิฟท์ออน
เดอะโก” (shift-on-the-go) นอกจากน้ียังมีการเบรค
แบบไฮดรอสแตติกไดนามิค ซึง่ตอบสนองการควบคมุ
ได้อย่างรวดเรว็

รถตัดอ้อย CH530 : การตัดยอด
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สายพานล�าเลียงอลูมิเนียม ซึ่งมี
น�้าหนักเบาและแข็งแรงทนทาน
สายพานล�าเลียง CH530 ผสมผสานความแข็งแรงของโครงสร้าง
อลูมิเนียมท่ีมีความแกร่ง จงึเป็นหลักประกันความคงทน และน�า้หนัก
เบาสุดยอด ซึ่งช่วยให้การเก็บเก่ียวเป็นไปอย่างราบรื่น โครงสร้าง
สายพานท่ีพับได้ ท�าให้สามารถล�าเลียงท่อนอ้อยลงในกระบะบรรทุก 
หรือพาหนะบรรทุกอื่นๆ ท่ีมีความสูงแตกต่างกันได้

พ้ืนสายพานล�าเลียงมีรูระบาย ท�าให้สามารถก�าจัดเศษฝุ่นและสิ่ง
สกปรก และด้วยปีกที่ปรับได้ด้วยระบบไฮดรอลิก ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถเฉล่ียน�า้หนักบรรทุกลงในกระบะบรรทกุได้อย่างสม�า่เสมอ

เหล็กท่ีรองอยู่ด้านใต้สายพานสามารถปรับให้สูงได้ เพื่อการ
ล�าเลียงอ้อยจ�านวนมากและสามารถเลื่อนกลับได้เพื่อยืดอายุการ
ใช้งาน

* ความสูงในการล�าเลียงสามารถปรับเปล่ียนได้ จึงสามารถปรับ
ให้เข้ากับพาหนะบรรทุกได้หลากหลาย

รถตัดอ้อย CH530 : ตัวถังภายนอก
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การตัดยอดที่มีความสูง
อัตโนมัติ

ปากทางเข้าท่ีกว้าง เพ่ือจัดการ
อ้อยน�้าหนักมาก
เกลียวแบ่งอ้อยจะยกอ้อยท่ีล้มอยู่ท่ีพื้นอย่างน่ิมนวล และกระจาย
ออก เพื่อล�าเลียงสู่ทางเข้าท่ีกว้าง รองรับการเก็บเก่ียวท่ีมีความ
หนาแน่นสูง เกลียวแบ่งอ้อยท่ีแคบท�าให้เข้าถึงแถวปลูกที่มีระยะ
ห่างของแถวแคบท�าได้ง่าย

* เกลียวแบ่งอ้อย ลูกกล้ิงโน้มต้นอ้อย เป็นเครือ่งมอืเฉพาะของจอห์น เดยีร์ 
และเป็นมาตรฐานของจอห์น เดียร์ เพื่อช่วยจัดการอ้อยท่ีใบพันติดกัน 
และป้องกันการตดิขัดกับเกลียวด้านบน ลกูกล้ิงโน้มต้นอ้อย สามารถปรบั
แต่งเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ได้ เพื่อช่วยส่งต้นอ้อยให้ชุดตัดโคน

CH530 ได้ติดต้ังชุดตัดยอดของรุ ่น CH570 
ซึ่งมีการออกแบบท่ีได ้รับการพิสูจน์มาแล้ว
การท�างานคือ ลูกกล้ิงจะรวบยอดอ้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพก่อนจะถูกตัด และได้ติดต้ังถังลด
แรงกระแทก เพือ่ป้องกันการเสียหายของมอเตอร์ 

รถตัดอ้อย CH570 : ตัวถังภายนอก
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คุณสมบัติพิเศษเพื่อจัดการอ้อย
หนักมากๆ
เกลียวหมุนด้านนอก (Outer scrolls) และใบมีดฟันข้าง (side knives)
เป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยจัดการอ้อยล้มที่มีน�้าหนักมากๆ

เกลียวหมุนด้านนอกจะหมุนในทิศตรงข้ามกับเกลียวหมุนด้านใน เพื่อ
ดันอ้อยในแถวข้างเคียงให้ห่างจากเครื่องเก็บเกี่ยว ต้นอ้อยที่ไม่ได้
แยกออกจะถูกใบมีดฟันข้างตัดออกก่อนจะถูกเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย
ดึงขึ้นจากพื้น

* ลูกกลิ้งโน้มต้นอ้อยด้านหน้า ควบคุมการ
เอียงโดยใช้ระบบไฮดรอลิก เป็นเครื่องมือเสริม
ที่สามารถช่วยในการล�าเลียงได้เช่นกัน

รถตัดอ้อย CH530 : ใบมีดตัดโคน
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ชดุตัดโคน ประสิทธิภาพเทียบเท่า CH570
การออกแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ทางเข้าของชุดตัดโคน มีประสิทธิภาพเทียบเท่า CH570 ซึ่งอ้อยท่ีมีน�้าหนักมาก
สามารถผ่านเข้าได้โดยไม่ติดขัด และได้ติดต้ังจานขนาดใหญที่มีใบมีดที่เปล่ียนใบได้
ง่ายจ�านวน 10 ใบ จึงมั่นใจได้ว่าการตัดมีความเฉียบคม มีความเสียหายน้อยที่สุด 

ต�าแหน่งความสูงของการตัด และมุมการตัดท่ีเลือกได้ ท�าให้การตัดเป็นไปอย่าง
เหมาะสมกับแถวปลูกลดความเสียหายของตออ้อย

ชดุเกียร์มกี�าลังขบัจากมอเตอร์ลูกสูบไฮดรอลิก 2 ตัว เพือ่ให้เกิดความสมดุล และเพิ่ม
แรงบิด

ลูกส่งล�าเลียงท่อนอ้อย (Buttlifter) และลูกกลิ้งตัวแรกด้านบน ติดตั้งบนโครงของชุด
ตัดโคน เพ่ือให้การท�างาน สัมพันธ์กับจานชุดตัดโคน ในต�าแหน่งความสูงต่างๆ
(รอการจดลิขสิทธิ์)

* ทางเข้าที่มีความกว้าง ยึด
กับแผ่นเหล็กที่ขา ด้วยสลัก
(Bolt-on)

* ความสูงและมุมในการตัด 
สามารถปรับได้

รถตัดอ้อย CH530 : ลูกกลิ้งล�าเลียงและเครื่องตัดสับ
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การล�าเลียงที่สะอาดและมี
ประสิทธิภาพท�าให้ได้ท่อนอ้อยมี
คุณภาพสูง

ทางล�าเลียงของลูกกลิ้งล�าเลียงเป็นแนวตรง และเปิดกว้าง เพื่อลด
การฉีกขาดของอ้อย ท�าให้การล�าเลียงเพื่อตัดเป็นท่อนดีขึ้น ลูก
กล้ิงด้านล่างมีขนาดใหญ่มียางรองท่ีต�าแหน่งลึกลงไป ท�าให้การ
ก�าจัดฝุ่น เศษส่ิงสกปรกดีขึ้น การบ�ารุงรักษาสามารถเข้าถึงได้
ง่าย ด้วยชุดลูกปืนท่ีติดต้ังไว้ภายนอกกับตัวหยุดที่โครง (cradle 
stops) ด้วยสลกั (bolt-on) และรองรบัด้วยแผ่นยางรบัแรงกระแทกชดุ
สับท่อน

มีใบมีดส�าหรับตัดอ้อยหนาถึง 6 ใบ ท�าให้สามารถตัดอ้อยที่มีน�้า
หนักมากให้เป็นท่อนได้อย่างเฉียบคม เพื่อเตรียมส่งเข้าปล่อง
ท�าความสะอาด

รถตัดอ้อย CH530 : ระบบล�าเลียงภายในและท�าความสะอาด

* ลูกกลิ้งล�าเลียงช่วยก�าจัดเศษสิ่งสกปรก

* ชุดลูกปืนที่ติดต้ังภาย
นอกท�าให้การซ่อมบ�ารุง
ง่ายดาย

* ชุดตัดเป็นท่อนส�าหรับ
งานหนัก
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ระบบการท�าความสะอาดท่ีดี
เยี่ยม
ปล่องพัดลมขนาดใหญ่ ได้รับการออกแบบเพื่อให้ได้อ้อยที่
สะอาดและเสียหายน้อยท่ีสุด โดยการใช้พดัลมความเรว็แปรผัน
เพื่อประหยัดพลังงานและน�้ามันเชื้อเพลิง

รถตัดอ้อย CH530 : ระบบล�าเลียงภายในและท�าความสะอาด

* พัดลม 4 ใบพัดท่ีมีความสมดุล ติดตั้งบนเพลาของมอเตอร์ 
เพื่อลดการบ�ารุงรักษาและการส่ัน ท�าให้ยืดอายุการใช้งานของ
ส่วนประกอบต่างๆ
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ผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกสะดวกสบายอย่างยิ่ง ด้วยห้องโดยสารที่มี
เครือ่งปรบัอากาศ  แม้จะต้องปฏบัิตงิานเป็นเวลานานหลายชัว่โมง 
พร้อมท้ังเบาะน่ังท่ีมีระบบรองรับน�้าหนักแบบถุงลม ท�าให้การ
ขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่น

การขับขี่ท่ีมีทัศนวิสัยการมองดีเยี่ยม สามารถมองเห็นพืชไร่
สายพานล�าเลียง และสภาวะแวดล้อม ท�าให้การเกบ็เก่ียวง่ายดาย
และมีประสิทธิภาพสูง นอกจากน้ัน ผู้ขบัขีแ่ละผู้ฝึกสอนสามารถ
ท�างานได้สะดวกสบาย เพราะได้ติดต้ังเบาะท่ีน่ังส�าหรบัผู้ฝึกสอน
ไว้ในห้องโดยสาร

การปฏบิติังานในเวลากลางคนื สามารถท�างานได้อย่างสะดวก
สบาย ด้วยไฟส่องสว่างก�าลังสูง 12 ดวง ซึ่งให้ความสว่าง
เพียงพอต่อการใช้งานในเวลากลางคืน

ห้องโดยสารที่เงียบและสะดวก
สบาย พร้อมทัศนวิสัยดีเยี่ยม

รถตัดอ้อย CH530 : ห้องควบคุม
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หน้าจอแสดงผลคอมมานด์เซ็นเตอร์ (CommandCenter™) ที่ติดตั้ง
ไว้ตรงท่ีวางแขน เชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ท�าให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถ
ควบคุมดูแล เครื่องเก็บเก่ียว เครื่องยนต์ และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ใน
ระหว่างการเก็บเก่ียว

ด้วยเทคโนโลยีจอสัมผัส ท�าให้การควบคุมจุดส�าคัญต่างๆ ท�าได้ง่าย
และรวดเร็ว ผู ้ขับขี่ (supervisor) สามารถล็อคการต้ังค่าท่ีส�าคัญไว้ 
เพ่ือสะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติงาน ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง และ
ป้องกันการเสียหายของเครื่องจักร

เม่ือปิดพัดลมแยกอ้อย “โหมดอัจฉริยะ-Smart mode” จะท�าหน้าท่ี
ลดความเร็วของพัดลมแยกอ้อยไปท่ีความเร็วต�่าสุดท่ีต้ังค่าไว้แล้ว โดย
อัตโนมัติ ความเร็วของพัดลมแยกอ้อยสามารถปรับต้ังค่าให้เหมาะสม
กับสภาวะของอ้อย เพื่อยืดอายุการใช้งานของโซ่และสายพานล�าเลียง

เม่ือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีปัญหาเกิดขึ้น จะแสดงรหัสแจ้งเตือนขึ้นท่ีหน้า
จอแสดงผล เพื่อเตือนให้ผู ้ปฏิบัติงาน วิเคราะห์หาสาเหตุต่อไป
Harvest Activity Monitor (HAM) หน้าจอควบคุมเครื่องเก็บเกี่ยว 
จะแสดงข้อมูลและเก็บข้อมูลการท�างานของเครื่องเก็บเกี่ยว เพื่อใช้ปรับปรุง
การท�างาน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการท�างาน ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
ท�าให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปรับวิธีการท�างาน เพื่อลดต้นทุน ข้อมูลจะเก็บ
รวบรวม เริ่มต้ังแต่สตาร์ทเครื่องยนต์จากท่ีโรงงาน ไปจนถึงการรีเซ็ท
ครั้งล่าสุด ข้อมูลน้ีสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ โดยผ่าน
ช่อง USB เพ่ือโอนข้อมูลออก ส่ิงนี้เป็นประโยชน์ กับผู้จัดการอย่างยิ่ง 
ในการเปรียบเทียบ เครื่องจักรต่างๆ ท่ีใช้งาน และ เปรียบเทียบการปฏิบัติ
งานของ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน

การควบคุมอย่างชาญฉลาด ท�าได้
ด้วยปลายน้ิว

รถตัดอ้อย CH530 : ห้องควบคุม

หน้าจอแสดงสถานะการเก็บเก่ียว
คอมมานด์เซ็นเตอร์

HAMหน้าจอวิเคราะห์และควบคุมการ
ท�างานรถตัดอ้อย

หน้าจอแสดงสถานะการ
ท�างานของเครื่องเก็บ

เกี่ยว
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เครื่องยนต์ จอห์น เดียร์ 6068 HT, ขนาด 6.8 ลิตร เชื่อถือได้ในความทรงพลังและการประหยัดน�้ามันเช้ือ
เพลิง ได้รับการออกแบบมาเพื่องานเกษตรกรรมโดยเฉพาะ รวมท้ังความต้องการในอุตสาหกรรม
น�้าตาลท่ีต้องท�างานในสภาวะยากล�าบาก ความทนทานของผลิตภัณฑ์จอห์น เดียร์ได้รับการพิสูจน์แล้ว 
จากการใช้งานมายาวนานหลายปีในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของจอห์น เดียร์

หม้อน�้า แผงระบายความร้อนน�้ามันไฮดรอลิก และส่วนประกอบของส่วนระบายความร้อน ติดต้ังไว้ใน
ต�าแหน่งที่แยกจากเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นพื้นท่ีที่สะอาด เพื่อลดภาระการบ�ารุงรักษา คุณสมบัติการท�าความ
สะอาดในตัว ด้วยวิธีหมุนพัดลมย้อนกลับโดยอัตโนมัติ เพื่อก�าจัดส่ิงสกปรก ช่วยบ�ารุงรักษาวงจรต่างๆ 
และ ส่วนประกอบให้มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมและลดภาระการหยุดใช้งานเพื่อซ่อมบ�ารุง

ระบบไฮดรอลิก มีความส�าคัญอย่างย่ิงยวด ส�าหรับการท�างานของเครื่องเก็บเก่ียว ดังน้ัน จอห์น เดียร์
จึงคิดค้นระบบไฮดรอลิกท่ีทรงพลัง มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และบ�ารุงรักษาง่ายดาย วงจรการท�างาน
ของ CH530 ถูกออกแบบเพิ่มเติมเพื่อลดการสูญเสียก�าลัง ดังน้ันจึงท�าให้ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง การ
ออกแบบวงจรมอเตอร์ท่ีไม่มีวาล์วควบคุมทิศทาง (directional valve) หรือ วาล์วควบคุมปริมาณการ
ไหล (spool flow divider) ท�าให้สูญเสียก�าลังน้อย และเกิดความร้อนน้อย ฟังก์ชั่นการท�างานของกระบอก
สูบ รวมท้ัง ระบบพวงมาลยั ท�างานด้วยป๊ัมชดเชยแรงดนั ซึง่น�า้มันจะเกดิการไหลเฉพาะเม่ือจ�าเป็น ย่ิงกว่าน้ัน 
ระบบได้รับการปกป้องจากการปนเปื้อน ด้วยระบบไส้กรองภายใน ท่ีมีการเปล่ียนไส้กรองเพื่อการบ�ารุง
รักษาเพียงครั้งเดียวเท่าน้ันใน 1 ฤดูกาลเก็บเก่ียว นอกจากน้ี วงจรชุดตัดยอดและชุดยกปรับระดับ ได้
และได้ติดต้ังถังลดแรงกระแทก เพื่อป้องกันการเสียหายของมอเตอร์ 

รถตัดอ้อย CH530 : ห้องควบคุม

เครื่องยนต์และไฮดรอลิก ท่ีได้รับการพิสูจน์ถึงความ
ทรงพลังและประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง

* การซ่อมบ�ารุงเครื่องยนต์ท�าได้ง่ายดาย ด้วยการยกหัวเก๋งห้องโดยสารขึ้น

* การท�าความสะอาดระบบ
ระบายความร้อนด้วยตัวเอง

* ไส้กรองน�้ามันเชื้อเพลิงแบบ
คู ่และมีตัวแยกน�้า

* ระบบไฮดรอลิกท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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จอห์น เดียร์ เราให้ความส�าคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัย ระยะเวลา
การหยุดใช้งานเพื่อการซ่อมบ�ารุง บันได และราวมือจับ ติดตั้งทั้ง 2 ข้าง
ของเครื่องจักร ขั้นบันไดเป็นเหล็กกันล่ืนเพื่อการขึ้น-ลงท่ีม่ันคง พื้นที่
ส�าหรับการซ่อมบ�ารุงมีแผ่นกันล่ืน และมีราวมือจับล้อมรอบเพื่อความ
ปลอดภัย และสามารถเดินบริเวณรอบๆ ได้

หน้าจอแสดงผลคอมมานด์เซน็เตอร์ (CommandCenter™) จะช่วยปกป้อง
เครื่องเก็บเกี่ยวของท่าน และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะมีสัญญาณเตือนแสดง
บนหน้าจอ สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ทันท่วงทีเพื่อการแก้ไขที่รวดเร็ว 

เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยของท่าน สร้างขึ้นจากชิ้นส่วนอะไหล่และส่วนประกอบ
คุณภาพสูง ดังนั้นท่านควรใช้อะไหล่คุณภาพสูงเช่นเดียวกันนี้ในการบ�ารุง
รักษา เพื่อให้การลงทุนของท่านคุ้มค่า อายุการใช้งานของเครื่องจักร
ยาวนาน อะไหล่แท้ของจอห์น เดียร์คือค�าตอบของทุกสิ่งที่ท่านต้องการใน
การบ�ารุงรักษา

จอห์น เดียร์พร้อมให้บริการอะไหล่ที่เหนือชั้น เพื่อเครื่องจักรของท่านจะมี
ชั่วโมงการท�างานมากที่สุด ด้วยการลงทุนที่น้อยที่สุด

การซ่อมบ�ารุงท�าได้ง่ายดาย พร้อม
ด้วยอะไหล่คุณภาพสูง

รถตัดอ้อย CH530 : เทคโนโลยี

* ขั้นบันไดเพื่อการยืนท่ีม่ันคงและมีพื้นผิวกันล่ืน

* พื้นที่ส�าหรับการซ่อมบ�ารุง และ 
ราวมือจับ

* การออกแบบ เพื่อการซ่อมบ�ารุงและการบ�ารุงรักษาท่ีง่ายดาย

* อะไหล่คุณภาพยอดเย่ียมของ
จอห์น เดียร์



14

รถตัดอ้อย CH530 : ข้อมูลจ�าเพาะ
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รถตัดอ้อย CH530 : ข้อมูลจ�าเพาะ
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