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รถตัดอ้อยรุ่น CH570
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รถตัดอ้อย CH570 : การใช้งาน

ส่งมอบนวัตกรรมแห่งคุณภาพที่เหนือระดับ 
บนรากฐานวัฒนธรรมของการเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่ ค.ศ. 1837

จอห์น เดียร์ เป็นผู้น�าด้านผลิตภัณฑ์และการบริการระดับโลก โดยตลอดเวลาเราได้สร้างความเชื่อม่ันอันหนักแน่นให้แก่ลูกค้าด้านเกษตรกรรม ไม่
ว่าจะเป็น การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก การเก็บเก่ียวผลผลิต รวมถึงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนดิน ท่ีพร้อมจะตอบสนองความต้องการท่ีเพิ่มขึ้น
อย่างมากของ อาหาร เชื้อเพลิง ที่อยู่อาศัย และโครงสร้างพื้นฐานของโลก

ด้วยความมุ่งม่ันและความพยายามเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ได้ผลักดันให้เราพัฒนาจากโครงสร้างทางวิศวกรรมของรถตัดอ้อยรุ่น 3520 อันเล่ืองชื่อ
ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใหม่ที่พิเศษยิ่งกว่า จอห์น เดียร์ รุ่นใดๆ
รถตัดอ้อยรุ่น CH570 ซึ่งมาพร้อมกับความสะดวกสบายที่เหนือชั้นและนวัตกรรมระบบตัดอ้อย สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า โดยเพิ่มจ�านวนอ้อยที่มี
คุณภาพจากผลผลิตของคุณตลอดช่วงฤดูเพาะปลูกในต้นทุนที่ต�่าลง
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ตัวเลือกอปุกรณ์ตัดยอดอ้อย
อุปกรณ์ตัดยอดอ้อยท่ีสามารถยกได้สูงถึง 5.2 เมตร (17 ฟุต) พร้อม
ระบบลดแรงกระแทก ท�าให้สามารถตัดยอดอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มอเตอร์แบบลูกสูบท่ีใช้ทดแทนแบบเกียร์ ท�าให้เพิ่มค่าแรงบิดและมี
ประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น

ดรัมรวบยอดของชุดตัดยอดอ้อย
มาตรฐาน ส�าหรบัล�าเลียงยอดอ้อย
เข้าสู่ใบมีดตัดได้อย่างมปีระสิทธภิาพ
ก่อนตัด

อุปกรณ์เสริมสามารถติดต้ังเพิ่ม
ได้เพื่อให้ใบอ้อยเข้าสู่ใบมีดตัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และยังท�างาน
ได้อย่างดเีย่ียมส�าหรบัอ้อยท่ีมีดอก
มาก

อุปกรณ์เสริมส�าหรับสับใบอ้อยเพื่อให้การจัดการดูแล
รักษาอ้อยได้สะดวก

อุปกรณ์เสริมส�าหรับรุ่น CH570 ชุดตัดยอดที่ขยาย
ความกว้างและเพิ่มความสามารถในการตัดยอดอ้อย
และใบอ้อยบริเวณท่ีกว้างขึ้น

รถตัดอ้อย CH570 : การตัดยอด
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ตัวรถด้านหน้า
ชดุเกลียวแบ่งอ้อย ใบมีดด้านข้าง ลูกกล้ิงโน้มต้นอ้อย และโครงสร้าง
ด้านข้างได้ถูกออกแบบใหม่ให้ท�างานได้อย่างราบรื่นในการเก็บ
เก่ียว และลดปริมาณการสูญเสียอ้อยและเนื้อดิน

ชุดเกลียวแบ่งอ้อยด้านนอกเป็นอุปกรณ์แบบมาตรฐาน ส�าหรับ
การใช้งานในสภาวะต่างๆ ในไร่อ้อยของคุณ ด้วยขนาดของวงล้อ
ท่ีใหญ่ขึ้น ช่วยให้ตัดอ้อยได้ต้ังแต่โคนต้นในระดับผิวพื้นดินให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ชุดเกลียวแบ่งอ้อยด้านในได้ออกแบบใหม่ให้เย้ืองเข้าสู่ด้านในของ
ตัวรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล�าเลียงอ้อยท่ีหนาแน่นมาก 
ช่วยลดภาระการใช้งานของลูกกลิ้งโน้มต้นอ้อย เพื่อป้อนล�าอ้อยที่
ดียิ่งขึ้น

รถตัดอ้อย CH570 : ตัวถังภายนอก
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ลูกกลิ้งที่ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และระบบปรับด้านข้างแบบอัตโนมัติ

ใบมีดสับข้างแบบปรับได้

สามารถปรับระดับความสูง
ของใบมีดได้จากห้องควบคุม 
ช่วยให้สามารถรับมือกับอ้อย
ได้ทุกสภาพ

องศาของใบมีดส่วนเสริมถูก
ออกแบบใหม่เพื่อการตัดท่ีนุ่ม
นวลมากขึ้น และสามารถให้
อ้อยผ่านไปได้อย่างอิสระเม่ือ
ไม่ต้องการใช้งาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมของลูกกล้ิงล�าเลียงท่อนอ้อยทุกส่วนถูก
ขยายขึ้นเพื่อการควบคุมท่ีดีขึ้น ลูกกล้ิงด้านหน้าถูกยืดให้ยาวเพื่อเริ่มต้น
เก็บเก่ียวอ้อยได้เร็วขึ้นเม่ือจ�าเป็น รวมถึงลูกกล้ิงส่วนล่างท่ียาวขึ้นเพื่อลด
จุดอับที่อยู่ด้านข้างของตัวรถ

โครงสร้างด้านข้างท่ีแขง็แกร่งช่วย
รักษาความสูงที่เหมาะสมเพื่อลด
ความเสียหายของอ้อยและความ
เสียหายอื่นในขณะท�างาน

นวัตกรรมการโน้มเอียงแบบไฮดรอลิกช่วย 
เสริมประสิทธิภาพของลูกกล้ิงให้รักษา
ต�าแหน่งทีสั่มผสักับท่อนอ้อย, พฒันาระบบ
การป้อนอ้อยเข้าตัวรถ และช่วยลดความ
เสียหายในส่วนที่แตกหักง่าย

รถตัดอ้อย CH570 : ตัวถังภายนอก
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มาตรฐานใหม่ส�าหรับการตัดอ้อย
ใบมีดตัดโคนถูกออกแบบมาให้อยู่จุดกลางของตัวถัง ประกอบด้วยเกียร์ 4 ระดับเพื่อลดความ
สึกหรอและสร้างเสถียรภาพ ส่งก�าลังด้วยมอเตอร์แบบลูกสูบไฮดรอลิก จานคู่ขนาดใหญ่
ติดต้ังด้วยใบมีดท่ีสามารถถอดเปล่ียนได้ 5 ชิ้น เพื่อให้การตัดเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมยัง
คงสภาพที่ดีของตออ้อยไว้

เครื่องยนต์มาตรฐานขนาด 337 แรงม้า ประกอบด้วยชุดใบมีดตัดโคนและชุดสับท่อนระบบ
ไฮโดรสแตติกแรงดันสูงซึ่งขับเคล่ือนด้วยปั้มลูกสูบเด่ียวอันทรงพลังท่ีประสิทธิภาพสูงสุด 
เครื่องยนต์พิเศษขนาด 375 แรงม้า มาพร้อมกับปั้มลูกสูบเพิ่มเติม เพื่อที่ชุดใบมีดตัดโคนและ
ชุดสับท่อนแยกกันแบบอิสระต่อกัน เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับอ้อยท่ีมีความหนา
แน่นมาก

จานขนาดมาตรฐาน 61 ซม. (24 นิ้ว) 
หรือ แบบพิเศษที่มีขนาด 56 ซม. (22 นิ้ว)

ช่องเปิดลูกส่งล�าเลียงท่อนอ้อยช่วยลด
ปริมาณดินที่เข้าสู่ตัวรถและการจับตัวของ
ก้อนโคลน

รถตัดอ้อย CH570 : ใบมีดตัดโคน
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ระบบลูกกลิ้งล�าเลียงอ้อยที่พัฒนาขึ้นใหม่

ลูกกลิ้งล�าเลียงอ้อยถูกออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกระจายต้นอัอยเข้าสู่ส่วนสับท่อนได้อย่าง
สม�่าเสมอและต่อเน่ืองตลอดความกว้างของชุดลูกกล้ิงล�าเลียงท�าให้การสับท่อนอ้อยเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความยาวที่สม�่าเสมอ

ชุดสับท่อนอ้อยแบบใหม่ถูกติดต้ังลงบนยางซับแรงส่ันสะเทือนและแยกออกจากโครงสร้างหลักเพื่อให้
กระบวนการสับอ้อยง่ายและดียิ่งขึ้น

ด้วยใบมีดสับท่อนท่ียาวขึน้ ท�าให้พืน้ทีก่ารสับท่อนอ้อยมีบรเิวณกว้างตลอดแนวความยาวทัง้หมดของใบมีด

เราการันตี : การซ่อมบ�ารุงรักษาที่เรียบง่าย, อายุการใช้งานที่ยาวนาน, การสับท่อนอ้อยที่มีประสิทธิภาพ
สูงเป็นระเบียบสม�่าเสมอ, และการล�าเลียงอ้อยเข้าสู่ช่องท�าความสะอาดที่ดีเยี่ยม

สามารถเลือกใช้ชุดใบมีดสับท่อนอ้อย แบบ 6 ชิ้น, 8 
ชิ้น, หรือ 10 ชิ้น ตามความยาวของท่อนอ้อยท่ีคุณ
ต้องการ และยังสามารถเลือกใบมีดซ้อนเพ่ิมได้ท่ี
จ�านวน 8 ชิ้น หรือ 10 ชิ้น

ระบบลูกกลิ้งล�าเลียงอ้อยที่พัฒนาขึ้น

ส่วนชุดสับอ้อยแบบใหม่

รถตัดอ้อย CH570 : ลูกกลิ้งล�าเลียงและเครื่องตัดสับ
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ระบบพัดลมท�าความสะอาดท่อนอ้อยตัวหลักที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบพัดลมท�าความสะอาดท่อนอ้อยออกแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยชุดตัดอ้อยใหม่ท่ีคัดสรร
อ้อยท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งเพิ่มพื้นท่ีสัมผัสการไหลของอากาศในการคัดแยกส่วนท่ีไม่
ต้องการดีขึ้น

ปล่องหมนุพัดลมใหญ่แบบใหม่ช่วยลดการเกิดโพรงอากาศและการหมุนเวยีนสะสม พร้อมด้วยใบพัดขนาด
ใหญ่ ท่ีมีความทนทาน สามารถสร้างการไหลเวียนของลมได้มากขึ้น โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้รอบการหมุนท่ี
สูง ท�าให้ท�าความสะอาดท่อนอ้อยได้ดียิ่งขึ้นและมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ระบบมอเตอร์ติดต้ังลงบนฐานล�าเลียงท่ียืดหยุ่น ลดแรงส่ันสะเทือนและสร้างเสถียรภาพการท�างานของ
พัดลม ตัวพัดลมติดต้ังบนเพลาของมอเตอร์โดยตรง ปราศจากส่วนยึดเหน่ียวและช้ินส่วนอื่นๆ ท่ีไม่
จ�าเป็น ท�าให้เกิดความสมดุลและลดแรงส่ันสะเทือน การติดต้ังมอเตอร์ไว้ภายในท�าให้ไม่มีความจ�าเป็น
ต้องถอดออก สร้างความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย 

ชิ้นส่วนเสริมแบบโครงเหล็กช่วยเสริมความทนทานและอายุการใช้งาน

ใบพัด 4 แฉกขนาด 152 ซม. (5 ฟุต) ที่ใหญ่
ท่ีสุดในอุตสาหกรรม

ชุดพัดลมเล็ก ช่วยให้การท�าความสะอาดท่อน
อ้อย และด้วยการหมุนฝาครอบได้ 360 องศา 
จึงสามารถพ่นเศษใบอ้อยไปในทิศทางที่ต้องการ
ได้

รถตัดอ้อย CH570 : ระบบล�าเลียงภายในและท�าความสะอาด
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สายพานล�าเลียงขนาดใหญ่
และทนทาน
CH570 มีจุดเด่นเป็นพิเศษในส่วนโครงสร้างสายพาน
ล�าเลียงที่รองรับการใช้งานปริมาณมาก อีกทั้งยังมีโซ่ฟัน
เฟืองลูกกล้ิงท้ังชุดบนและล่างท่ีช่วยยืดอายุการใช้งานของ
สายพานล�าเลียง

ผนังด้านข้างท่ีสูงและแผ่นโลหะสามารถย้อนกลับได้ ช่วย
จัดการอ้อยได้ในทุกขนาดรวมถึงป้องกันการร่วงหล่นของ
ท่อนอ้อย ช่องเปิดปิดท่ีปรับขนาดได้ท�าให้ก�าหนดปริมาณ
อ้อยท่ีถูกถ่ายลงไปยังรถบรรทุกแต่ละส่วนเป็นไปได้อย่าง
สม�่าเสมอ

สายพานล�าเลียงถูกติดต้ังไว้ภายในโครงสร้างท่ีแข็งแรง
เพื่อเพ่ิมอายุการใช้งานท่ียาวนานและป้องกันการแพร่
กระจายของอ้อยสู่ภายนอก นอกจากนี้ยังมีกระบอกจาระบี
ท่ีช ่วยให ้การปรับความตึงของสายพานเป็นไปอย่าง
ง่ายดาย

มีอุปกรณ์เสริมส่วนต่อขยายสายพานเพื่อปรับให้เข้ากับ
ระยะห่างของแถวอ้อยที่แตกต่างกัน

ชุดสายพานล�าเลียง ที่สูงเป็นพิเศษ
สามารถเคล่ือนท่ีย้อนกลับได้ และพืน้ที่
เจาะเป็นรูช่วยท�าให้อ้อยสะอาดขึ้น

ชุดสวิงสายพานล�าเลียงถูกออกแบบ
ขึน้เพือ่รบัมือกับส่ิงกีดขวางและสภาพ
พื้นผิวทุกรูปแบบ อุปกรณ์ชุดพิเศษ
นี้ติดตั้งให้ใน CH570

อุปกรณ์เสริมในการปรับความเร็ว
สายพานล�าเลียงให้ช้าลง สามารถ
ปรับได้จากห้องควบคุม เพื่อยืดอายุ
การใช้งานของสายพานและชิ้นส่วน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รถตัดอ้อย CH570 : ระบบล�าเลียงภายในและท�าความสะอาด
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ห้องควบคุมแบบใหม่เหนือระดับให้พื้นท่ีกว้างขวางกว่า
เดิม 30% พร้อมอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกและ
ระบบควบคุมที่ครบครันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

สามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอกและมีระบบปรับ
อากาศด้วยช่องท�าความเย็นเหนือศรีษะเพ่ือให้คุณ
รู้สึกผ่อนคลายตลอดการท�างาน

วิสัยทัศน์การมองเห็นกว้างถึง 180 องศาช่วยให้คุณ
สามารถมองเห็นได้รอบตัวคุณ พร้อมระบบไฟส่อง
สว่างท่ีท�าให้การท�างานในเวลากลางคืนไม่แตกต่าง
จากเวลากลางวัน

คุณสามารถเข้าสู่ห้องควบคุมได้อย่างคล่องตัวจากทั้ง
ด้านซ้ายและขวา

ห้องควบคุมใหม่ที่กว้างขวางขึ้น

รถตัดอ้อย CH570 : ห้องควบคุม
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แผงควบคุมออกแบบใหม่ Command ARM™ ท่ีใช้งาน
ง่ายและสะดวกสบาย ให้คุณสามารถกลับมาหน้าจอหลัก
ได้ทุกเวลา รวมถึงสามารถบันทึกปุ่มต่างๆ ที่คุณเรียกใช้
เป็นประจ�า ท�าให้เข้าถึงได้รวดเร็ว อาทิ การปรับระบบเก็บ
เก่ียว, ระบบปรับอากาศ, วิทยุ, และระบบส่องสว่าง

คันควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่นจับได้กระชับ ให้การควบคุม
ความเร็วเป็นไปอย่างนุ่มนวล และครอบคลุมค�าส่ังเก็บ
เกี่ยวเกือบทั้งหมด พร้อมหน่วยความจ�าการท�างาน 3 ปุ่ม 
เพื่อบันทึกรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน หน้าจอสัมผัส
ขนาด 10 นิ้ว (25 ซม.) รุ่น 2630 GS 3 
CommandCenter™ ให้ข้อมูลท่ีครบครันและใช้งานได้
รวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ประสบการณ์ท�างานที่เยี่ยมยอด

รถตัดอ้อย CH570 : ห้องควบคุม
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เบาะนั่งคนขับแบบถุงลม สามารถปรับเอียง
ได้หลายต�าแหน่ง ดังน้ันผู้ขบัขีจ่ะได้รบัวิสยัทัศน์
ท่ีดี เ ย่ียมในการมองเห็น และความสะดวก
สบายขณะท�างาน

สามารถควบคมุการหมุนของสายพานล�าเลียง
ผ่านคนับังคับมัลติฟังก์ชัน่ได้อย่างง่ายดาย 
เพียงกดปุ่มครั้งเดียวสายพานจะหมุนไป 90 
องศา

หน้าจอแสดงสถานะการเก็บเกีย่วช่วยให้คุณระบุ
บริเวณท่ียังไม่ได้ท�างานและสามารถกลับไป
แก้ไขได้

ให้คุณได้สดชื่นตลอดทั้งวันด้วยตู้ท�าความเย็น
ติดตั้งไว้ภายในห้องควบคุม

พวงมาลัยสามารถปรับเอียงแผงทัศนวิสัยได้
เพื่อการขับขี่ท่ีคุณต้องการ รวมถึงแผงการ
ควบคุมบนถนนได้ถูกติดต้ังลงบนพวงมาลัย
เช่นกัน

“Smart Mode” ช่วยให้พัดลมใหญ่ลดระดับ
ความเร็วแบบอัตโนมัติเมื่อไม่ถูกใช้งาน

ไฟธรรมดา 4 ดวง แบบสว่างพิเศษ 4 ดวง จะช่วย
ให้การท�างานในเวลากลางคืนไร้อุปสรรค อุปกรณ์
เสริมหลอดไฟ LED จะช่วยให้ตัวรถมีความสว่างที่
เหมาะสม

ไฟแจ้งเตือน รอบเครื่องยนต์ มาตรวัด
ก�าลัง และประสิทธิภาพการเก็บเก่ียวถูก 
แสดงให้เข้าใจได้ง่าย มองเห็นได้อย่างชดัเจน
บนหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล

รถตัดอ้อย CH570 : ห้องควบคุม
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AutoTrac™ เทคโนโลยีการควบคุมพวงมาลัยจาก จอห์น เดียร์ แบบอัตโนมัติ มีให้ในรุ่น CH570 ผ่านผู้จัด
จ�าหน่ายใกล้บ้านคุณ ระบบควบคุมนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ลดภาระของผู้ขับขี่ ลดความเสียหาย 
และป้องกันการวิ่งข้ามแนวอ้อย ซึ่งมีประโยชน์มากส�าหรับการตัดอ้อยในเวลากลางคืน

CH570 สามารถใช้งานระบบออนไลน์ JDLink™ ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้จัดจ�าหน่ายในเรื่องของ อะไหล่, 
อุปกรณ์เสริมและบริการต่างๆ เพื่อประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี จอห์น เดียร์  ระบบ JDLink™ สามารถส่ง
บันทึกข้อมูลการใช้งานของคุณผ่านระบบออนไลน์และสามารถดูข้อมูลได้บนเว็บไซต์ ท�าให้คุณสามารถ
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และรับส่งข้อมูลระหว่างตัวรถกับระบบออนไลน์ นอกจากน้ีคุณยังสามารถดู
ตารางนัดหมายซ่อมบ�ารุง, ชั่วโมงการใช้งาน, อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง, ป้องกันการโจรกรรมตัว
รถ และอื่นๆ อีกมากมายผ่านระบบ JDLink™

ระบบควบคุมความสูงใบมีดตัดโคนและส่วนแยก
ผลผลิต

เทคโนโลยี การควบคุมเกลียวแบ่งแบบลอยตัว** ท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีสืบทอดมายังรุ่น CH570 และถูก
ออกแบบใหม่ด้วยระบบการผสานไปกับแนวผืนดินแต่อยู่เหนือพื้นเล็กน้อยไม่มีการสะดุดกับเนื้อดิน ซึ่งลด
การปะปนของเนื้อดินและเพิ่มปริมาณอ้อยที่เข้าสู่ตัวรถ

เราได้เพิ่มความแม่นย�าในการควบคุมระบบพิเศษของเรา การควบคุมระดับความสูงใบมีดตัดโคนอัตโนมัติ
ตามสภาพพื้นที่** ด้วยการเพิ่มระบบเซ็นเซอร์จับต�าแหน่งที่ป้อนค�าสั่งเข้าไป ระบบจะช่วยยืนยันว่าอ้อยที่
ตัดไปนั้นได้ความยาวที่ดีที่สุดเพื่อผลผลิตที่มากขึ้น, สะอาดขึ้น, และอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม

เทคโนโลยี การตั้งค่ายกเกลียวแบ่งและใบมีดตัดโคนขึ้นลงอัตโนมัติ เมื่อสุดปลายแถวและเริ่มตัดแถวใหม่อีก
ครั้ง จะช่วยให้รถเก็บเก่ียวไปสู่แนวอ้อยถัดไปหลังจากเสร็จส้ินการตัดจากแนวปัจจุบันด้วยการกดเพียง
ปุ่มเดียว พร้อมปรับต�าแหน่งส่วนแยกผลผลิตให้อยู่ในความสูงที่พร้อมท�าการในแนวต่อไป

                 **อุปกรณ์เสริม

*อุปกรณ์บางรายการอาจจ�าเป็นในการเรียกบริการติดตั้ง และต้องการการเชื่อมต่ออินเตอร์เนทเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างตัวรถ

กับเว็บไซต์ JDLink™ โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายใกล้บ้านคุณส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดการเป็นสมาชิก

นวัตกรรมเทคโนโลยี จอห์น เดียร์

รถตัดอ้อย CH570 : เทคโนโลยี
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เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ประสิทธิภาพสูงสุด (เทียร์ 4)

เครื่องยนต์ จอห์น เดียร์ PowerTech™ พร้อมชุดไส้กรองแยกส่วน

เครื่องยนต์อันทรงพลังระดับโลก

รถตัดอ้อย CH570 : เครื่องยนต์

ถูกพัฒนาเพื่อใช้ส�าหรับงานเกษตรกรรมโดยเฉพาะ เครื่องยนต์ จอห์น เดียร์ 24 วาล์ว เพาเวอร์เทค 9 ลิตรทั้งรุ่น 337 
และ 375 แรงม้าได้ผ่านการรับรองการปล่อยมลพิษในทุกข้อก�าหนดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในทุกประเทศทั่วโลก

บทพิสูจน์ความแข็งแกร่งไม่อาจกล่าวได้เพียงว่ารถตัดอ้อยท�าสิ่งใดได้บ้างที่ขีดจ�ากัดของเครื่องยนต์ แต่เป็นสิ่งที่รถตัด
อ้อยน้ันจะท�าอะไรได้เหนือยิ่งกว่าเม่ือใดท่ีคุณแล่นรถเก็บเก่ียวคันนี้เข้าสู่พ่ืนท่ีท�างานของคุณอย่างเต็มที่ มันจะตอบ
สนองคุณด้วยพละก�าลังท่ีมากขึ้นอีก 14% ซึ่งเป็นท่ีประจักษ์ว่ารถเก็บเก่ียวคันนี้จะสร้างประสิทธิภาพการเก็บเก่ียว
และรับมือกับอ้อยได้ในทุกชนิดบนโลกใบนี้

ความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์ CH570 ได้ถูกพัฒนา ในส่วนของระบบฉีดน�้ามันเชื้อเพลิง เพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่ง
ขึ้น  นอกจากนี้ชุดไส้กรองยังถูกติดตั้งแยกออกจากตัวเครื่องยนต์เพื่อให้สามารถท�าการบ�ารุงรักษาได้ง่ายและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ด้วยเทคโนโลยี Auto FieldCruise™ เครื่องยนต์จะปรับความเร็วรอบ
เครื่องยนต์โดยอัตโนมัติตามสภาวะการใช้งานต่างๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อ
ประหยัดน�้ามันและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น
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ระบบไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
ระบบไฮดรอลิกเป็นกุญแจส�าคัญของระบบการเก็บเก่ียวทุกรูปแบบ จอห์น เดียร์ ได้พัฒนาระบบไฮดรอลิก
ที่มีพละก�าลัง มีประสิทธิภาพน่าเช่ือถือ และบ�ารุงรักษาง่าย ในโมเดล CH570 ได้พัฒนาระบบไฮดรอลิก
ให้สูญเสียพลังงานน้อยที่สุดเพื่อให้ประหยัดน�้ามันมากที่สุด

ปั๊มลูกสูบประสิทธิภาพระดับชั้นน�าถูกใช้เป็นแรงขับเคลื่อนตัวหลัก,ใบมีดตัดโคน, และส่วนตัดสับท่อนเพื่อ
รับมือกับอ้อยทุกขนาด ถังแอคคูมูเลเตอร์ไนโตรเจนจะช่วยปกป้องความเสียหายจากการกระแทกของชุด
สายพานล�าเลียงอ้อยและชุดตัดยอด

ในส่วนของท่อน�้ามันไฮดรอลิก จะหุ้มด้วยวัสดุที่ทนทานต่อการสึกกร่อนท้ังระบบ การซ่อมบ�ารุงท่ีง่าย รวม
ถึงลดจ�านวนท่อน�้ามันไฮดรอลิกลงเพื่อลดความซับซ้อน, ลดต้นทุนในการซ่อมบ�ารุง และเพ่ิมความทนทาน

ด้วยระบบการกรอง 100% ติดตั้งไว้ภายใน จึงช่วยลดความเส่ียงในการปนเปื้อนของน�้ามันไฮดรอลิก

ระบบปั ๊มแบบส่ังงานกระบอกสูบแบบใหม่ มีการตอบสนองท่ีดีขึ้นและท�างานด้วยการชดเชยแรงดัน ซึ่งจะ
จ่ายน�้ามันเม่ือต้องการใช้งานเท่าน้ัน

รถตัดอ้อย CH570 : เครื่องยนต์
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บ�ารุงรักษาเพียงน้อยนิด ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า 
และนั่นหมายถึงการลงทุนอันคุ้มค่าของคุณ

การซ่อมบ�ารุงที่ง่ายและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ออกแบบบนมาตรฐาน ISO ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาใน
ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกห้องควบคุม, เปลี่ยนถ่ายน�้ามัน, ไส้กรอง, หรือแบตเตอรี่

พื้นท่ียืนระหว่างท�างานและบันไดมีพื้นผิวท่ีป้องกันการล่ืนพร้อมราวจับท้ังสองด้านของตัวรถ คุณ
สามารถเดินเข้าถึงได้ทุกบริเวณบนตัวรถรวมถึงส่วนเครื่องยนต์ได้โดยตรง ผ่านใต้ฐานห้องควบคุมที่หัว
เก๋งห้องโดยสารสามารถยกเปิดได้

ชิ้นส่วนอะไหล่ท�าจากวัสดุคุณภาพสูง จึงถูกใช้เพื่อสร้างสุดยอดรถเก็บเกี่ยวของคุณ ไม่มีเหตุผลอะไร
เลยท่ีคุณจะเลือกใช้ชิ้นส่วนอะไหล่จากแหล่งอ่ืนซึ่งอาจสร้างปัญหาและลดคุณค่าการลงทุนของคุณ ชิ้น
ส่วนอะไหล่ของแท้จาก จอห์น เดียร์ คือค�าตอบเดียวของคุณ ที่จะลดต้นทุนการซ่อมบ�ารุงและเพิ่มคุณค่า
แก่ทุกเม็ดเงินลงทุนของคุณด้วยการบริการที่เหนือระดับ

รถตัดอ้อย CH570 : อะไหล่และบริการ
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ขั้นบันไดที่ลึก ช่วยให้ขึ้น-ลงได้ง่ายดาย ช่องเก็บของพับได้ เพิ่มความสะดวกสบายเมื่อ
คุณต้องเคล่ือนย้ายกล่องอุปกรณ์หรือเครื่อง
ใช้อื่นๆ

ชุดกรองอากาศถูกป้องกันได้ดีเย่ียมและบ�ารุง
รักษาได้ง่าย

พืน้ทีย่นืท�างานมีพืน้ผิวทีป้่องกันการล่ืนและราว
จับเสริมความปลอดภัย

พดัลมระบายความร้อนมาพร้อมกับชดุควบคุม
ความเรว็ ช่วยให้เครือ่งยนต์ท�างานได้ในอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา

ลูกล�าเลียง และตลับลูกปืนแบบติดตั้งภายนอก 
พร้อมแผ่นยางกันกระแทก

กระบอกสูบจาระบี ช่วยในการปรับความตึง
ของสายพานล�าเลียงให้ง่ายขึ้น

แผง CommandCenter™ ช่วยให้คุณตรวจ
สอบปัญหาและวิธีการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
ผ่านหน้าจอ แสดงผล และปกป้องการเสียหาย
ของตัวเครื่องจักรได้

รถตัดอ้อย CH570 : อะไหล่และบริการ
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เครื่องยนต์

รุ่น จอห์น เดียร์ 6090T เพาเวอร์เทค (เทียร์ II)
จ�านวนกระบอกสูบ / ปริมาตร 6 สูบแถวเรียง / 9 ลิตร

ก�าลัง       251 กิโลวัตต์ (337 แรงม้า)
ระบบอัดอากาศ                                                       เทอร์โบ พร้อมอาฟเตอร์คูลเลอร์ (อากาศสู่อากาศ)

หัวฉีดควบคุมด้วยอิเลคทรอนิกส์ 

อุปกรณ์เสริม
     251 กิโลวัตต์ (337 แรงม้า)เทียร์ III, หรือ IV
     280 กิโลวัตต์ (375 แรงม้า)เทียร์ II, III, หรือ IV

ระบบส่งก�าลัง

ปั๊มไฮโดรสแตติก 2 ตัวให้ความเร็วแบบแปรผัน
ความเร็วสูงสุดในการเดินรถ (ชนิดล้อยาง) 0 ถึง 24.6 กม./ชม. (15.3 ไมล์/ชม.)*
ความเร็วสูงสุดในการเดินรถ (ชนิดล้อตีนตะขาบ) 0 ถึง 9.0 กม./ชม. (5.6 ไมล์/ชม.)*

*(ความเร็วสูงสุดอาจเปลี่ยนแปลงได้จากขนาดของยางและระบบไฮดรอลิก)

ความจุถังเชื้อเพลิง

น�้ามันเชื้อเพลิง                                                                                           605 ลิตร (160 แกลลอน)
น�้ามันไฮดรอลิก                                                                                          405 ลิตร (106 แกลลอน)

น�้ามันเครื่อง DEF (เทียร์ 4)                                                                            54 ลิตร (14 แกลลอน)

ยาง

คู่หน้า ไฟร์สโตน 14x17.5 — ผ้าใบ 10 ชั้น

คู่หลัง กาแลคซี่ 23.5x25 ผ้าใบ 20 ชั้นแบบอุตสาหกรรม w/Ag Lug

อุปกรณ์เสริม

  คู่หน้า ไฟร์สโตน 14x17.5 — ผ้าใบ 14 ชั้น

  คู่หลัง มิชเชลิน 23.5x25 ผ้าใบ 25 ชั้นแบบอุตสาหกรรม

ระบบตีนตะขาบ

โซ่ตีนตะขาบ Sealed track chains 

แผ่นตีนตะขาบขนาด 45.7 ซม. (18นิ้ว)

อุปกรณ์เสริม

  โซ่สายพานแบบมีซีลและระบบหล่อลื่น

  แผ่นตีนตะขาบขนาด 41 ซม. (16 นิ้ว), 51 ซม. (20นิ้ว)

  ตีนตะขาบแบบงอ 

ชุดตัดยอด

ชุดตัดยอดพร้อมลูกกลิ้งเก็บเกี่ยวแบบมาตรฐาน
ระยะยกสูงสุด 5.2 ม. (17 ฟุต)

อุปกรณ์เสริม

ชุดเกลียวแบ่งอ้อยและลูกกลิ้งโน้ม

ปรับเอียงด้วยการบังคับเอง

อุปกรณ์เสริม

  ปรับเอียงด้วยระบบไฮดรอลิค
   ใบมีดแบบฟันข้าง
   ล้อตั้งระดับชุดเกลียวแบ่งอ้อย
   ใบมีดตัดเถาของชุดเกลียวแบ่งอ้อย
   ล้อตั้งระดับชุดเกลียวแบ่งอ้อย

ใบมีดตัดโคน

แผ่นจานตัดโคนขนาด 61 ซม. (24 นิ้ว) 

แผ่นป้องกันการสึกหรอแบบยึดสลักส�าหรับขาชุดตัดโคน

อุปกรณ์เสริม

  แผ่นจานตัดโคนขนาด 56 ซม. (22 นิ้ว)

  อุปกรณ์ช่วยควบคุมชุดตัดโคน

  ขาชุดตัดโคนแบบแยกออกจากกัน

ช่องเปิดยกส่วนท้าย

ชนิดสามครีบปิด

อุปกรณ์เสริม

  ตัวยกท้ายรถชนิดเปิดแบบ 3 เฟือง

  ลูกส่งล�าเลียงท่อนอ้อยแบบ 4 ซี่

ลูกกลิ้งล�าเลียง

ลูกกลิ้งใต้สายพานล�าเลียง 5 ลูก
ลูกกลิ้งบนสายพานล�าเลียง 5 ลูก

ชุดสับท่อนอ้อย

8 ใบมีดเคลื่อนไหวแตกต่างกัน

ใบมีดสับท่อนขนาด 95 มม.

อุปกรณ์เสริม

  6 ใบมีด

  8 หรือ 10 ใบมีดซ้อน

ชุดพัดลมใหญ่

ฝาครอบพลาสติกโพลีเอทิลีนขนาด 152 ซม. (5 ฟุต)
พัดลมแบบ 4 ใบพัด

อุปกรณ์เสริม ส่วนเสริมปล้องโครงเหล็ก

ระบบสายพานล�าเลียง

ล�าเลียงได้ทั้งด้านซ้ายและขวา
พื้นเจาะเป็นรูช่วยให้อ้อยสะอาดขึ้น

ปรับขนาดช่องเลื่อนได้

ตัวเลือก ส่วนต่อขยายส่วนล�าเลียง

ชุดพัดลมเล็ก

พลาสติกโพลีเอทิลีน ขนาด 90 ซม. (3 ฟุต)

พัดลมแบบ 3 ใบพัด

ชุดพัดลมเล็กที่มีขนาดเล็กลง

ความสะดวกสบายและความปลอดภัย

ห้องคนขับแบบควบคุมแรงดันพร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความร้อน

ห้องคนขับแบบยกเอียงได้

ที่นั่งคนขับระบบรองรับน�้าหนักแบบถุงลม

เบาะนั่งส�าหรับผู้ฝึกสอน

กระจกมองข้างแบบปรับระดับได้

มิเตอร์วัดความเร็ว

ที่ปัดน�้าฝนพร้อมระบบฉีดน�้า

ที่ปัดน�้าฝนด้านข้าง

อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมี

พื้นที่การซ่อมบ�ารุงแบบพื้นกันลื่น

สัญญาณเตือนถอยหลัง

ไฟส่องสว่างห้องเครื่องยนต์

ไฟสัญญาณและไฟเตือน

ไฟส่องสว่างระหว่างการท�างาน 12 ดวง (รวมไฟหน้า)

ขั้วต่อส�าหรับจั๊มพ์แบตเตอรี่จากระยะไกล

วิทยุ AM/FM พร้อมสายต่อพ่วงอุปกรณ์ AUX

ตู้ท�าความเย็น

ปรับใช้ได้กับอุปกรณ์สมาตรฐานทั้งหมด

ไฟ LED เสริม

พลุสัญญาณ

ชุดเครื่องมือซ่อมบ�ารุง

จุดเด่นเสริมอื่นๆ

รถตัดอ้อย CH570 : ข้อมูลจ�าเพาะ
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12.62 m
2.97 m

3.91 m

       ความกว้างของตัวรถ 2.81 m

ระยะห่างระหว่างล้อ
 (รุ่นตีนตะขาบ 1.88 m.) (รุ่นล้อยาง 1.82 m.)

*4.04 m

1.51 m

2.08 m

3.15 m

3.66 m        4.34 m    6.11 m  

รถตัดอ้อย CH570 :  ข้อมูลจ�าเพาะ
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