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การใช้งาน

รถตัดอ้อยรุ่น

CH570

ส่งมอบนวัตกรรมแห่งคุณภาพที่เหนือระดับ
บนรากฐานวัฒนธรรมของการเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่ ค.ศ. 1837
จอห์น เดียร์ เป็นผู้น�ำด้านผลิตภัณฑ์และการบริการระดับโลก โดยตลอดเวลาเราได้สร้างความเชื่อมั่นอันหนักแน่นให้แก่ลูกค้าด้านเกษตรกรรม ไม่ว่า
จะเป็น การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนดิน ที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่าง
มากของ อาหาร เชื้อเพลิง ที่อยู่อาศัย และโครงสร้างพื้นฐานของโลก
ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ได้ผลักดันให้เราพัฒนาจากโครงสร้างทางวิศวกรรมของรถตัดอ้อยรุ่น 3520 อันเลื่องชื่อ
ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใหม่ที่พิเศษยิ่งกว่า จอห์น เดียร์ รุ่นใดๆ
รถตัดอ้อยรุ่น CH570 ซึ่งมาพร้อมกับความสะดวกสบายที่เหนือชั้นและนวัตกรรมระบบตัดอ้อย สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า โดยเพิ่มจ�ำนวนอ้อยที่มีคุณภาพ
จากผลผลิตของคุณตลอดช่วงฤดูเพาะปลูกในต้นทุนที่ต�่ำลง
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รถตัดอ้อยรุ่น

CH570

การตัดยอด

ตัวเลือกอุปกรณ์ตดั ยอดอ้อย
อุปกรณ์ตัดยอดอ้อยที่สามารถยกได้สูงถึง 5.2 เมตร (17 ฟุต) พร้อมระบบลดแรงกระแทก ท�ำให้สามารถ
ตัดยอดอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอเตอร์ แ บบลู ก สู บ ที่ ใ ช้ ท ดแทนแบบเกียร์ ท�ำให้เ พิ่ม ค่า แรงบิ ดและมี ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ดรั ม รวบยอดของชุ ด ตั ด ยอดอ้ อ ย
มาตรฐาน ส�ำหรับล�ำเลียงยอดอ้อยเข้าสู่
ใบมีดตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนตัด

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมส�ำหรับสับใบอ้อยเพื่อ
ให้การจัดการดูแลรักษาอ้อยได้สะดวก

อุ ป กรณ์ เ สริ ม สามารถติ ด ตั้ ง เพิ่ ม ได้
เพื่ อ ให้ ใ บอ้ อ ยเข้ า สู ่ ใ บมี ด ตั ด ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังท�ำงานได้อย่างดีเยีย่ ม
ส�ำหรับอ้อยทีม่ ดี อกมาก

อุปกรณ์เสริมส�ำหรับรุ่น CH570 ชุดตัด
ยอดที่ ข ยายความกว้ า งและเพิ่ ม ความ
สามารถในการตั ด ยอดอ้ อ ยและใบอ้ อ ย
บริเวณที่กว้างขึ้น
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โครงสร้างและอุปกรณ์ภายนอก
ตัวรถด้านหน้า
ชุดเกลียวแบ่งอ้อย ใบมีดด้านข้าง ลูกกลิง้ โน้มต้นอ้อย และ
โครงสร้างด้ า นข้ า งได้ ถู ก ออกแบบใหม่ ใ ห้ ท� ำ งานได้
อย่ า งราบรื่ น ในการเก็ บ เกี่ ย ว และลดปริ ม าณการ
สูญเสียอ้อยและเนื้อดิน
ชุ ด เกลี ย วแบ่ ง อ้ อ ยด้ า นนอกเป็ น อุ ป กรณ์ แ บบ
มาตรฐาน ส�ำหรับการใช้งานในสภาวะต่างๆ ในไร่อ้อย
ของคุณ ด้วยขนาดของวงล้อที่ใหญ่ขึ้น ช่วยให้ตัดอ้อย
ได้ ตั้ ง แต่ โ คนต้ น ในระดั บ ผิ ว พื้ น ดิ น ให้ มี ประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น
ชุดเกลียวแบ่งอ้อยด้านในได้ออกแบบใหม่ให้เยื้องเข้าสู่
ด้านในของตัวรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล�ำเลียง
อ้ อ ยที่ ห นาแน่ น มาก ช่วยลดภาระการใช้งานของลูก
กลิ้งโน้มต้นอ้อย เพื่อป้อนล�ำอ้อยที่ดียิ่งขึ้น

อุปกรณ์เสริม
ใบมี ด ฟั น ข้ า ง
องศาของใบมี ด ส่ ว นเสริ ม
ถู ก ออกแบบใหม่ เ พื่ อ การ
ตัดที่นุ่มนวลมากขึ้ น และ
สามารถให้ อ้อยผ่านไปได้
อย่างอิสระเมื่อไม่ต้องการ
ใช้งาน
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รถตัดอ้อยรุ่น
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รถตัดอ้อยรุ่น

CH570

ระบบปรับมุมเกียวแบ่งอ้อยด้วยไฮดรอลิก
เกลียวแบ่งอ้อยแบบไฮดรอลิก
เป็นระบบปรับมุมเกียวแบ่งอ้อย
ด้วยไฮดรอลิก

โครงสร้างและอุปกรณ์ภายนอก
ลูกกลิ้งที่ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และแผ่นกันอ้อยหลุดร่วง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมของลูกกลิ้งล�ำเลียงท่อนอ้อยทุกส่วนถูก
ขยายขึ้นเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น ลูกกลิ้งด้านหน้าถูกยืดให้ยาวเพื่อเริ่มต้น
เก็บเกี่ยวอ้อยได้เร็วขึ้นเมื่อจ�ำเป็น รวมถึงลูกกลิ้งส่วนล่างที่ยาวขึ้นเพื่อลด
จุดอับที่อยู่ด้านข้างของตัวรถ
นวัตกรรมการโน้มเอียงแบบไฮดรอลิกช่วย
เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของลู ก กลิ้ ง ให้ รั ก ษา
ต�ำแหน่งทีส่ มั ผัสกับท่อนอ้อย, พัฒนาระบบ
การป้อนอ้อยเข้าตัวรถ และช่วยลดความ
เสียหายในส่วนที่แตกหักง่าย

โครงสร้ า งด้ า นข้ า งที่ แ ข็ ง แกร่ ง
ช่ ว ยรั ก ษาความสู ง ที่ เ หมาะสม
เพื่อลดความเสียหายของอ้อย
และความเสี ย หายอื่ น ในขณะ
ท�ำงาน

ต้ ว โน้ ม อ้ อ ยแบบปรั บ ได้

เกลียวแบ่งอ้อยแบบมาตรฐาน
แบบไฮดรอลิก
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ใบมีดตัดโคน

รถตัดอ้อยรุ่น

ใบมีดตัดโคนถูกออกแบบมาให้อยู่จุดกลางของตัวถัง ประกอบด้วยเกียร์ 4 ระดับเพื่อลดความสึกหรอและสร้าง
เสถียรภาพ ส่งก�ำลังด้วยมอเตอร์แบบลูกสูบไฮดรอลิก จานคู่ขนาดใหญ่ติดตั้งด้วยใบมีดที่สามารถถอด
เปลี่ยนได้ 5 ใบ เพื่อให้การตัดเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมยังคงสภาพที่ดีของตออ้อยไว้
เครื่องยนต์มาตรฐานขนาด 337 แรงม้า ประกอบด้วยชุดใบมีดตัดโคนและชุดสับท่อนระบบไฮโดรสแตติก
แรงดันสูงซึ่งขับเคลื่อนด้วยปั้มลูกสูบเดี่ยวอันทรงพลังที่ประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องยนต์พิเศษขนาด 375 แรงม้า
มาพร้อมกับปั้มลูกสูบเพิ่มเติม เพื่อที่ชุดใบมีดตัดโคนและชุดสับท่อนแยกกันแบบอิสระต่อกัน เพิ่มขีดความ
สามารถในการจัดการกับอ้อยที่มีความหนาแน่นมาก

อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้ตอนสั่งซื้อ

แบบปิด

จานขนาดมาตรฐาน 61 ซม.
(24นิว้ )เหมาะส�ำหรับไร่ออ้ ยใน
ประเทศไทย หรือ แบบพิเศษที่มี
ขนาด 56 ซม. (22 นิ้ว)
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ส�ำหรับประเทศไทยแนะน�ำ
ให้ใช้แบบปิด

แบบเปิด

แบบเปิดเหมาะส�ำหรับพืน้ ที่
หินกรวด
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ลูกกลิ้งป้อนล�ำเลียงและชุดสับท่อนอ้อย

ระบบลูกกลิ้งล�ำเลียงอ้อยที่พัฒนาขึ้นใหม่
ลูกกลิ้งล�ำเลียงอ้อยถูกออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกระจายต้นอัอยเข้าสู่ส่วน
สับท่อนได้อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดความกว้างของชุดลูกกลิ้งล�ำเลียงท�ำให้การสับ
ท่อนอ้อยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยาวที่สม�่ำเสมอ
ชุดสับท่อนอ้อยแบบใหม่ถูกติดตั้งลงบนยางซับแรงสั่นสะเทือนและแยกออกจากโครงสร้าง
หลักเพื่อให้กระบวนการสับอ้อยง่ายและดียิ่งขึ้น
ด้วยใบมีดสับท่อนที่ยาวขึ้น ท�ำให้พื้นที่การสับท่อนอ้อยมีบริเวณกว้างตลอดแนวความยาว
ทัง้ หมดของใบมีด
เราการันตี : การซ่อมบ�ำรุงรักษาที่ง่าย, อายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น, การสับท่อนอ้อย
ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นระเบียบสม�่ำเสมอ, และการล�ำเลียงอ้อยเข้าสู่ช่องท�ำความสะอาดที่ดี
เยี่ยม

ตั้งแต่รถปี 2018 ขึ้นไปจอห์นเดียร์มีการปรับปรุงพัฒนาให้ชุด
ลูกกลิ้งล�ำเลียงอ้อย 2 ลูกล่างเป็นแบบมีครีบ เพื่อช่วยกระจาย
ล�ำอ้อยให้เท่าๆกัน ท�ำให้การสับท่อนมีคุณภาพมากขึ้นและช่วย
ยืดอายุการใช้งานใบมีดสับท่อน

สามารถเลือกใช้ชุดใบมีดสับท่อนอ้อย แบบ
6 ใบ, 8 ใบ, หรือ 10ใบ ชิ้น ตามความยาวของ
ท่อนอ้อยที่คุณต้องการ และยังสามารถเลือก
ใบมีดซ้อนเพิ่มได้ที่จ�ำนวน 8 ใบ หรือ 10 ใบ
โดยสามารถสั่งได้ตั้งแต่การสั่งรถครั้งแรก
เท่านั้น
ชุดสับท่อนอ้อยแบบใหม่ พร้อมด้วยเสื้อชุดเกียร์แบบเหล็กหล่อ
และมอเตอร์ไฮดรอลิกแบบลูกสูบ
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ระบบล�ำเลียงอ้อยและชุดพัดลมท�ำความสะอาด
ระบบพัดลมท�ำความสะอาดท่อนอ้อยตัวหลัก
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระบบพัดลมท�ำความสะอาดท่อนอ้อยออกแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยชุดตัด
อ้อยใหม่ที่คัดสรรอ้ อ ยทั้งในเชิงคุณภาพและปริม าณ ซึ่งเพิ่ ม พื้ น ที่ สัม ผั ส การไหล
ของอากาศในการคั ด แยกส่วนที่ไม่ต้องการดีขึ้น
ปล่องหมุนพัดลมใหญ่แบบใหม่ชว่ ยลดการเกิดโพรงอากาศและการหมุนเวียนสะสม พร้อมด้วย
ใบพัดขนาดใหญ่ ทีม่ คี วามทนทาน สามารถสร้างการไหลเวียนของลมได้มากขึ้น โดยไม่
จ�ำเป็นต้องใช้รอบการหมุนที่สูง ท�ำให้ท�ำความสะอาดท่อนอ้อยได้ดียิ่งขึ้นและมีอายุการใช้
งานได้ยาวนานขึ้น
ระบบมอเตอร์ติดตั้งลงบนฐานล�ำเลียงที่ยืดหยุ่น ลดแรงสั่นสะเทือนและสร้างเสถียรภาพ
การท�ำงานของพัดลม ตัวพัดลมติดตั้งบนเพลาของมอเตอร์โดยตรง ปราศจากส่วนยึด
เหนี่ยวและชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไม่จ�ำเป็น ท�ำให้เกิดความสมดุลและลดแรงสั่นสะเทือน การติดตั้ง
มอเตอร์ไว้ภายในท�ำให้ไม่มีความจ�ำเป็นต้องถอดออก สร้างความสะดวกสบายในการ
เคลื่อนย้าย
ชิ้นส่วนเสริมแบบโครงเหล็กช่วยเสริมความทนทานและอายุการใช้งาน
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ใบพัดลมใหญ่รูปทรงดีไซน์ใหม่แบบใบโพธิ์
ประสิทธิภาพดีกว่าและความทนทาน
ยาวนานกว่าเดิม

ชุดพัดลมเล็ก ช่วยให้การท�ำความสะอาดท่อน
อ้อย และด้วยการหมุนฝาครอบได้ 360 องศา
จึงสามารถพ่นเศษใบอ้อยไปในทิศทางที่ต้องการ
ได้

รถตัดอ้อยรุ่น
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รถตัดอ้อยรุ่น
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สายพานล�ำเลียงขนาดใหญ่
และทนทาน
CH570 มีจุดเด่นเป็นพิเศษในส่วนโครงสร้าง
สายพานล�ำเลียงที่รองรับการใช้งานปริมาณมาก
อีกทั้งยังมีโซ่ฟันเฟืองลูกกลิ้งทั้งชุดบนและล่างที่
ช่วยยืดอายุการใช้งานของสายพานล�ำเลียง
ผนังด้านข้างที่สูงและแผ่นโลหะสามารถย้อนกลับ
ได้ ช่วยจัดการอ้อยได้ในทุกขนาดรวมถึงป้องกัน
การร่วงหล่นของท่อนอ้อย ช่องเปิดปิดที่ปรับขนาด
ได้ท�ำให้ก�ำหนดปริมาณอ้อยที่ถูกถ่ายลงไปยังรถ
บรรทุกแต่ละส่วนเป็นไปได้อย่างสม�่ำเสมอ
สายพานล�ำเลียงถูกติดตั้งไว้ภายในโครงสร้างที่
แข็ ง แรงเพื่ อ เพิ่ ม อายุ ก ารใช้ ง านที่ ย าวนานและ
ป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายของอ้ อ ยสู ่ ภ ายนอก
นอกจากนี้ยังมีกระบอกจาระบีที่ช่วยให้การปรับ
ความตึงของสายพานเป็นไปอย่างง่ายดาย
มีอุปกรณ์เสริมส่วนต่อขยายสายพานเพื่อปรับให้
เข้ากับระยะห่างของแถวอ้อยที่แตกต่างกัน

ระบบล�ำเลียงอ้อยและชุดพัดลมท�ำความสะอาด

ชุดสายพานล�ำเลียง ที่สูงเป็น
พิเศษสามารถเคลือ่ นทีย่ อ้ นกลับ
ได้ และพืน้ ทีเ่ จาะเป็นรูช่วยท�ำให้
อ้อยสะอาดขึ้น

ชุ ด สวิ ง สายพานล� ำ เลี ย งถู ก
ออกแบบขึ้ น เพื่ อ รั บ มื อ กั บ สิ่ ง
กีดขวางและสภาพพื้นผิวทุกรูป
แบบ เพิ่มความนุ่มนวลในการ
สวิงหาง

อุ ป กรณ์ เ สริ ม ในการปรั บ รอบ
สายพานล�ำเลียง สะดวกสบาย
ด้ว ยการปรับเปลี่ยนจากห้ อ ง
ควบคุม เพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของสายพานและชิ้นส่วนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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ห้องควบคุม

รถตัดอ้อยรุ่น

ห้องควบคุมใหม่ที่กว้างขวางขึ้น
ห้องควบคุมแบบใหม่เหนือระดับให้พื้นที่กว้าง
ขวางกว่ า เดิ ม 30% พร้ อ มอุ ป กรณ์ อ� ำนวย
ความสะดวกและระบบควบคุมที่ครบครันอย่าง
ที่ไม่เคยมีมาก่อน
สามารถลดเสี ย งรบกวนจากภายนอกและมี
ระบบปรับอากาศด้วยช่องท�ำความเย็นเหนือ
ศรี ษ ะเพื่ อ ให้ คุ ณ รู ้ สึ ก ผ่ อ นคลายตลอดการ
ท�ำงาน
วิสัยทัศน์การมองเห็นกว้างถึง 180 องศาช่วย
ให้คุณสามารถมองเห็นได้รอบตัวคุณ พร้อม
ระบบไฟส่องสว่างที่ท�ำให้การท�ำงานในเวลา
กลางคืนไม่แตกต่างจากเวลากลางวัน
คุณสามารถเข้าสู่ห้องควบคุมได้อย่างคล่องตัว
จากทั้งด้านซ้ายและขวา

หมายเหตุ พลาสติกครอบขากระจกมองข้างไม่มีในรุ่นที่จ�ำหน่ายในประเทศไทย
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CH570

รถตัดอ้อยรุ่น

CH570

ห้องควบคุม
ประสบการณ์ท�ำงานที่เยี่ยมยอด
แผงควบคุมออกแบบใหม่ Command ARM™
ที่ ใ ช้ ง านง่ายและสะดวกสบาย ให้คุณสามารถ
กลับมาหน้าจอหลักได้ทุกเวลา รวมถึงสามารถ
บันทึกปุ่มต่างๆ ที่คุณเรียกใช้เป็นประจ�ำ ท�ำให้เข้า
ถึงได้รวดเร็ว อาทิ การปรับระบบเก็บเกี่ยว, ระบบ
ปรับอากาศ, วิทยุ, และระบบส่องสว่าง
คันควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่นจับได้กระชับ ให้การ
ควบคุมความเร็วเป็นไปอย่างนุม่ นวล และครอบคลุม
ค�ำสั่งเก็บเกี่ยวเกือบทั้งหมด พร้อมหน่วยความจ�ำ
การท�ำงาน 3 ปุ่ม เพื่อบันทึกรูปแบบการใช้งานที่
แตกต่างกัน หน้าจอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว (25 ซม.)
รุ่น 2630 GS 3 CommandCenter™ ให้ข้อมูลที่
ครบครันและใช้งานได้รวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส

หมายเหตุ พลาสติกครอบขากระจกมองข้างไม่มีในรุ่นที่จ�ำหน่ายในประเทศไทย
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ห้องควบคุม

รถตัดอ้อยรุ่น

CH570

เบาะนั่ ง คนขั บ แบบถุ ง ลม สามารถ
ปรั บเอี ย งได้หลายต�ำแหน่ง ดังนัน้ ผูข้ บั ขี่
จะได้รับวิสัยทัศน์ที่ ดี เ ยี่ ย มในการมอง
เห็ น และความสะดวกสบายขณะ
ท�ำงาน

ไฟแจ้ ง เตื อ น รอบเครื่ อ งยนต์
มาตรวั ด ก�ำลัง และประสิทธิภาพ
การเก็บเกี่ยวถูก แสดงให้เข้าใจได้
ง่าย มองเห็นได้อย่างชัดเจนบนหน้า
จอแสดงผลแบบดิจิตอล

สามารถควบคุมการหมุนของสายพาน
ล� ำ เลี ย งผ่านคันบังคับมัลติฟังก์ชั่นได้
อย่างง่ายดาย เพียงกดปุ่มครั้งเดียว
สายพานจะหมุนไป 90 องศา

หน้าจอแสดงสถานะการเก็บเกีย่ วช่วยให้
คุ ณ ระบุ บ ริ เ วณที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ท� ำ งานและ
สามารถกลับไปแก้ไขได้

พวงมาลัยสามารถปรับเอียงแผงทัศนวิสยั
ได้เพื่อการขับขี่ที่คุณต้องการ

“Smart Mode” ช่วยให้พัดลมใหญ่
ลดระดั บ ความเร็วแบบอัตโนมัติเมื่อไม่
ถูกใช้งาน

ไฟแบบฮาโลเจน 4 ดวงและแบบสว่างพิเศษ
4 ดวงจะช่วยให้การท�ำงานในเวลากลางคืน
ไร้อุปสรรคและเหมาะสมกับสภาพฝุ่นฟุ้ง
กระจาย (ชุ ดหลอดไฟ LED คุณภาพสูง
จากโรงงานเป็น option ที่ต้องซื้อเพิ่มเติม)

แผงไฟท้ายแบบ LED ให้ความสว่างชัดเจน
ยามค�่ำคืน และในสภาวะฝุ่นฟุ้งกระจาย
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รถตัดอ้อยรุ่น

CH570

ระบบ Auto Trac, ระบบ JDLINK และ Harvesting Monitor

AutoTrac™ เทคโนโลยีการควบคุมพวงมาลัยจาก จอห์น เดียร์ แบบอัตโนมัติ มีให้ในรุ่น CH570 ผ่านผู้จัด
จ�ำหน่ายใกล้บ้านคุณ ระบบควบคุมนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ลดภาระของผู้ขับขี่ ลดความเสียหาย
และป้องกันการวิ่งข้ามแนวอ้อย ซึ่งมีประโยชน์มากส�ำหรับการตัดอ้อยในเวลากลางคืน
JDLink™ ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้จัดจ�ำหน่ายในเรื่องของ อะไหล่, อุปกรณ์เสริมและบริการต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี จอห์น เดียร์ ระบบ JDLink™ สามารถส่งบันทึกข้อมูลการใช้งานของคุณผ่าน
ระบบออนไลน์และสามารถดูข้อมูลได้บนเว็บไซต์ ท�ำให้คุณสามารถตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และรับส่ง
ข้อมูลระหว่างตัวรถกับระบบออนไลน์ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูตารางนัดหมายซ่อมบ�ำรุง, ชั่วโมงการใช้
งาน, อัตราการสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิง, ป้องกันการโจรกรรมตัวรถ และอื่นๆ อีกมากมายผ่านระบบ
JDLink™
Harvesting monitor เป็นเทคโนโลยีสุดทันสมัยจาก จอห์น เดียร์ โดยท�ำการรวบรวมและบันทึกผลการเก็บ
เกี่ยว เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจด้วยข้อมูลให้กับผู้ประกอบการเพื่อช่วยลดต้นทุน
ผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตามข้อมูลน�้ำหนักของผลผลิตอ้อย ประเมินสิ่งเจือปนในผลผลิตและอัตราสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงรถตัดอ้อยจากภายในห้องโดยสาร โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถน�ำข้อมูลแสดงผลผ่านหน้าจอมาปรับใช้
กับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกน�ำไปประยุกต์เป็นแผนที่แสดงผลผลิตซึ่งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับผู้ประกอบการเพื่อใช้
ตัดสินใจในการบริหารจัดการ ระบบชลประทานและปรับปรุงดิน การให้ปุ๋ยและสารอาหาร การเก็บเกี่ยว การ
ออกแบบที่เพาะปลูกและอื่นๆ อีกมากมาย

นวัตกรรมเทคโนโลยี จอห์น เดียร์

เกลียวแบ่งอ้อย

เทคโนโลยี การควบคุมเกลียวแบ่งแบบลอยตัว** ที่มีลักษณะเฉพาะที่สืบทอดมายังรุ่น
CH570 และถูกออกแบบใหม่ด้วยระบบการผสานไปกับแนวผืนดินแต่อยู่เหนือพื้นเล็กน้อย
ไม่มีการสะดุดกับเนื้อดิน ซึ่งลดการปะปนของเนื้อดินและเพิ่มปริมาณอ้อยที่เข้าสู่ตัวรถ
เราได้เพิ่มความแม่นย�ำในการควบคุมระบบพิเศษของเรา การควบคุมระดับความสูงใบมีด
ตัดโคนอัตโนมัติตามสภาพพื้นที่** ด้วยการเพิ่มระบบเซ็นเซอร์จับต�ำแหน่งที่ป้อนค�ำสั่ง
เข้าไป ระบบจะช่วยยืนยันว่าอ้อยที่ตัดไปนั้นได้ความยาวที่ดีที่สุดเพื่อผลผลิตที่มากขึ้น,
สะอาดขึ้น, และอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
เทคโนโลยี การตั้งค่ายกเกลียวแบ่งและใบมีดตัดโคนขึ้นลงอัตโนมัติ เมื่อสุดปลายแถวและ
เริ่มตัดแถวใหม่อีกครั้ง จะช่วยให้รถเก็บเกี่ยวไปสู่แนวอ้อยถัดไปหลังจากเสร็จสิ้นการตัด
จากแนวปัจจุบันด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว พร้อมปรับต�ำแหน่งส่วนแยกผลผลิตให้อยู่ใน
ความสูงที่พร้อมท�ำการในแนวต่อไป
							

**อุปกรณ์เสริม

			

*ส�ำหรับประเทศไทย ระบบ AutoTracTM ของรถตัดอ้อยล้อยางอยู่ในระหว่างการทดสอบการใช้งาน
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เครื่องยนต์

รถตัดอ้อยรุ่น

CH570

เครื่องยนต์อันทรงพลังระดับโลก
ถูกพัฒนาเพื่อใช้ส�ำหรับงานเกษตรกรรมโดยเฉพาะ เครื่องยนต์ จอห์น เดียร์ 24 วาล์ว เพาเวอร์เทค 9 ลิตรทั้ง
รุ่น 337 และ 375 แรงม้าได้ผ่านการรับรองการปล่อยมลพิษในทุกข้อก�ำหนดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในทุก
ประเทศทั่วโลก ส�ำหรับเมืองไทย ใช้เครื่องยนต์ Tier 2 ขนาด 9 ลิตร 337 แรงม้าเป็นมาตรฐาน รองรับน�้ำมัน
ดีเซลมาตรฐานยูโร 5
บทพิสูจน์ความแข็งแกร่งไม่อาจกล่าวได้เพียงว่ารถตัดอ้อยท�ำสิ่งใดได้บ้างที่ขีดจ�ำกัดของเครื่องยนต์ แต่เป็น
สิ่งที่รถตัดอ้อยนั้นจะท�ำอะไรได้เหนือยิ่งกว่าเมื่อใดที่คุณแล่นรถเก็บเกี่ยวคันนี้เข้าสู่พื่นที่ทำ� งานของคุณอย่าง
เต็มที่ มันจะตอบสนองคุณด้วยพละก�ำลังที่มากขึ้นอีก 14% ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่ารถเก็บเกี่ยวคันนี้จะสร้าง
ประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวและรับมือกับอ้อยได้ในทุกชนิดบนโลกใบนี้
ความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์ CH570 ได้ถูกพัฒนา ในส่วนของระบบฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ชุดไส้กรองยังถูกติดตั้งแยกออกจากตัวเครื่องยนต์เพื่อให้สามารถท�ำการ
บ�ำรุงรักษาได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เครื่องยนต์ จอห์น เดียร์ PowerTech™ พร้อมชุดไส้กรองแยกส่วน

ด้วยเทคโนโลยี Auto FieldCruise™ เครื่องยนต์จะปรับ
ความเร็วรอบเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติตามสภาวะการใช้งาน
ต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อประหยัดน�้ำมันและยืดอายุการใช้งานให้
ยาวนานมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ประสิทธิภาพสูงสุด
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รถตัดอ้อยรุ่น

CH570

เครื่องยนต์

ระบบไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
ระบบไฮดรอลิกเป็นกุญแจส�ำคัญของระบบการเก็บเกี่ยวทุกรูปแบบ จอห์น เดียร์ ได้พัฒนา
ระบบไฮดรอลิกที่มีพละก�ำลัง มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ และบ�ำรุงรักษาง่าย ในโมเดล CH570
ได้พัฒนาระบบไฮดรอลิกให้สูญเสียพลังงานน้อยที่สุดเพื่อให้ประหยัดน�้ำมันมากที่สุด
ปั๊มลูกสูบประสิทธิภาพระดับชั้นน�ำถูกใช้เป็นแรงขับเคลื่อนตัวหลัก,ใบมีดตัดโคน, และส่วน
ตัดสับท่อนเพื่อรับมือกับอ้อยทุกขนาด ถังแอคคูมูเลเตอร์ไนโตรเจนจะช่วยปกป้องความ
เสียหายจากการกระแทกของชุดสายพานล�ำเลียงอ้อยและชุดตัดยอด
ในส่วนของท่อน�้ำมันไฮดรอลิก จะหุ้มด้วยวัสดุที่ทนทานต่อการสึกกร่อนทั้งระบบ การซ่อม
บ�ำรุงที่ง่าย รวมถึงลดจ�ำนวนท่อน�้ำมันไฮดรอลิกลงเพื่อลดความซับซ้อน, ลดต้นทุนในการ
ซ่อมบ�ำรุง และเพิ่มความทนทาน
ด้วยระบบการกรอง 100% ติดตั้งไว้ภายใน จึงช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของน�้ำ
มันไฮดรอลิก

ระบบปั ๊ ม แบบสั่ ง งานกระบอกสู บ แบบใหม่ มี ก ารตอบสนองที่ ดี ขึ้ น และท� ำ งานด้ ว ยการ
ชดเชยแรงดั น ซึ่ ง จะจ่ายน�้ำมันเมื่อต้องการใช้งานเท่านั้น
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อะไหล่และบริการ
บ�ำรุงรักษาเพียงน้อยนิด ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า
และนั่นหมายถึงการลงทุนอันคุ้มค่าของคุณ
การซ่อมบ�ำรุงที่ง่ายและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ออกแบบบนมาตรฐาน ISO ซึ่งช่วยให้คุณ
ประหยัดเวลาในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกห้องควบคุม, เปลี่ยนถ่ายน�้ำมัน,
ไส้กรอง, หรือแบตเตอรี่
พื้นที่ยืนระหว่างท�ำงานและบันไดมีพื้นผิวที่ป้องกันการลื่นพร้อมราวจับทั้งสองด้านของ
ตัวรถ คุณสามารถเดินเข้าถึงได้ทุกบริเวณบนตัวรถรวมถึงส่วนเครื่องยนต์ได้โดยตรง
ผ่านใต้ฐานห้องควบคุมที่หัวเก๋งห้องโดยสารสามารถยกเปิดได้
ชิ้นส่วนอะไหล่ท�ำจากวัสดุคุณภาพสูง จึงถูกใช้เพื่อสร้างสุดยอดรถเก็บเกี่ยวของคุณ ไม่มี
เหตุผลอะไรเลยที่คุณจะเลือกใช้ชิ้นส่วนอะไหล่จากแหล่งอื่นซึ่งอาจสร้างปัญหาและลด
คุณค่าการลงทุนของคุณ ชิ้นส่วนอะไหล่ของแท้จาก จอห์น เดียร์ คือค�ำตอบเดียวของคุณ
ที่จะลดต้นทุนการซ่อมบ�ำรุงและเพิ่มคุณค่าแก่ทุกเม็ดเงินลงทุนของคุณด้วยการบริการที่
เหนือระดับ
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รถตัดอ้อยรุ่น

CH570

รถตัดอ้อยรุ่น

CH570

จุดเด่นอื่นๆ

พั ฒ นาระบบลู ก ปื น เพื่ อ ลดภาระการ
ท�ำงานขอมอร์เตอร์ เพื่อยืดอายุการใช้
งานให้นานขึ้น

กระบอกไฮดรอลิกยกหาง ส�ำหรับรถที่
ผลิตในปี2020 ได้ถูกปรับปรุงให้ระยะยก
ของกระบอกยกหางเพิ่มขึ้น 10 ซม.

ชุดกรองอากาศถูกป้องกันได้ดีเยี่ยม
และบ�ำรุงรักษาได้ง่าย

ชุดไฟหน้าแบบสปอตโฉมใหม่

พัดลมระบายความร้อนมาพร้อมกับชุด
ควบคุมความเร็ว ช่วยให้เครือ่ งยนต์
ท�ำงานได้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา

ลูกล�ำเลียง และตลับลูกปืนแบบติดตั้ง
ภายนอก พร้อมแผ่นยางกันกระแทก

กระบอกสูบจาระบี ช่วยในการปรับ
ความตึ ง ของสายพานล�ำเลียงให้ง่าย
ขึ้น

แผง CommandCenter™ ช่วยให้คุณ
ตรวจสอบปัญหาและวิธีการแก้ไขได้
อย่างรวดเร็วผ่านหน้าจอ แสดงผล
และปกป้องการเสียหายของตัว
เครื่องจักรได้
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ข้อมูลจ�ำเพาะ

รถตัดอ้อยรุ่น

ส�ำหรับอุปกรณ์เสริมมีค่าใช้จ่าย
เครื่องยนต์
รุ่น
จอห์น เดียร์ 6090T เพาเวอร์เทค (เทียร์ II)
จ�ำนวนกระบอกสูบ / ปริมาตร
6 สูบแถวเรียง / 9 ลิตร
ก�ำลัง
251 กิโลวัตต์ (337 แรงม้า)
ระบบอัดอากาศ
เทอร์โบ พร้อมอาฟเตอร์คูลเลอร์ (อากาศสู่อากาศ)
หัวฉีดควบคุมด้วยอิเลคทรอนิกส์
อุปกรณ์เสริมมีค่าใช้จ่าย
337 แรงม้า Tier 3 และ Tier 4
375 แรงม้า Tier 2 Tier 3 และ Tier 4
ระบบส่งก�ำลัง
ปั๊มไฮโดรสแตติก 2 ตัวให้ความเร็วแบบแปรผัน
ความเร็วสูงสุดในการเดินรถ (ชนิดล้อยาง)
0 ถึง 24.6 กม./ชม.
ความเร็วสูงสุดในการเดินรถ (ชนิดล้อตีนตะขาบ)
0 ถึง 9.0 กม./ชม.
*(ความเร็วสูงสุดอาจเปลี่ยนแปลงได้จากขนาดของยางและระบบไฮดรอลิก)
ความจุถังเชื้อเพลิง
น�้ำมันเชื้อเพลิง
(160 แกลลอน)
น�้ำมันไฮดรอลิก
(106 แกลลอน)
น�้ำมันเครื่อง DEF (เทียร์ 4)
(14 แกลลอน)
ล้อยาง
คู่หน้า มิชิลิน 360/70R17.5 ผ้าใบ 14 ชั้น
คู่หลัง กาแลคซี่ 23.5x25 ผ้าใบ 20 ชั้นแบบอุตสาหกรรมเป็นดอกยางแบบลึก
ล้อตีนตะขาบ
โซ่ตีนตะขาบ Sealed track chains
แผ่นตีนตะขาบขนาด (16นิ้ว)
อุปกรณ์เสริมมีค่าใช้จ่าย
โซ่สายพานแบบมีซีลและระบบหล่อลื่น
แผ่นตีนตะขาบขนาด (18 นิ้ว), (20นิ้ว)
ตีนตะขาบแบบงอ
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605 ลิตร
405 ลิตร
54 ลิตร

CH570

ชุดตัดยอด
ชุดตัดยอดพร้อมลูกกลิ้งเก็บเกี่ยวแบบมาตรฐาน
ระยะยกสูงสุด 5.2 ม. (17 ฟุต)
อุปกรณ์เสริมมีค่าใช้จ่าย
1. ชุดตัดอ้อยแบบสับย่อย
2. ชุดตัดยอดแบบสูงพิเศษ
3. ชุดตัดยอดแบบกว้างพิเศษ
ชุดเกลียวแบ่งอ้อยและลูกกลิ้งโน้ม
ปรับระดับการใช้งานด้วยสลัก แบบ 3 ระดับ
อุปกรณ์เสริมมีค่าใช้จ่าย
ปรับเอียงด้วยระบบไฮดรอลิก
ใบมีดแบบฟันข้าง
ระบบปรับระดับเกลียวแบ่งอ้อยอัติโนมัติ
ใบมีดตัดโคน
จานตัดโคนขนาด (24 นิ้ว)
จานตัดโคนยึดกับระบบเกียร์ด้วยสกูรนิรภัย
อุปกรณ์เสริมมีค่าใช้จ่าย
จานตัดโคนขนาด (22 นิ้ว)
ระบบจานตัดโคนปรับระดับอัตโนมัติ
ระบบป้องกันขาเกียร์ชุดตัดโคนแบบ Break Away Leg
ลูกกลิ้งป้อน
แบบมาตรฐาน 3 ครีบ แบบปิด
อุปกรณ์เสริมมีค่าใช้จ่าย
แบบมาตรฐาน 3 ครีบแบบเปิด
แบบมาตรฐาน 4 ก้านแบบเปิด
ลูกกลิ้งล�ำเลียง

ชุดพัดลมใหญ่
ฝาครอบพลาสติกโพลีเอทิลีนขนาด 152 ซม. (5 ฟุต)
พัดลมแบบ 4 ใบพัด
อุปกรณ์เสริมมีค่าใช้จ่าย
ส่วนเสริมความแข็งแรงโครงพัดลม
ระบบสายพานล�ำเลียง
ล�ำเลียงได้ทั้งด้านซ้ายและขวา
พื้นเจาะเป็นรูช่วยให้อ้อยสะอาดขึ้น
ปรับขนาดช่องเลื่อนได้
อุปกรณ์เสริมมีค่าใช้จ่าย
ส่วนต่อขยายสายพานล�ำเลียง 12 นิ้ว
ส่วนต่อขยายสายพานล�ำเลียง 24 นิ้ว
ความสะดวกสบายและความปลอดภัย
ห้องโดยสารแบบยกเอียงได้เพื่อความสะดวกในการซ่อมบ�ำรุง
เบาะคนขับรองรับน�้ำหนักด้วยถุงลม
เบาะนั่งส�ำหรับผู้โดยสาร
กระจกมองข้างแบบปรับระดับได้
มาตรวัดความเร็ว
ที่ปัดน�้ำฝนด้านหน้าพร้อมระบบฉีดน�้ำ
อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมี
พื้นที่การซ่อมบ�ำรุงแบบพื้นกันลื่น
สัญญาณเตือนถอยหลัง
ไฟส่องสว่างห้องเครื่องยนต์เพื่อซ่อมบ�ำรุง
ไฟส่องสว่างจานตัดโคนเพื่อซ่อมบ�ำรุง
ไฟส่องสะพานล�ำเลียงเพื่อการท�ำงานยามค�่ำคืน
ไฟสัญญาณและไฟเตือน
ไฟส่องสว่างด้านหน้าแบบ Hallogen (Deluxe Cab)
ขั้วต่อส�ำหรับจัมพ์แบตเตอรี่
แท่นพวงมาลัยปรับต�ำแหน่งได้

ลูกกลิ้งใต้สายพานล�ำเลียง 5 ลูก
ลูกกลิ้งบนสายพานล�ำเลียง 5 ลูก
ชุดสับท่อนอ้อย
แบบ 8 ใบมีดเคลื่อนไหวแตกต่างกัน
ใบมีดสับท่อนขนาด 95 มม.
อุปกรณ์เสริมมีค่าใช้จ่าย
แบบ 10 ใบมีดซ้อน

ตัวเลือกอื่น ๆ ที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้
เพิ่มจ�ำนวนไฟส่องสว่าง
พลุสัญญาณ
เพิ่มไฟสัญญาณเพื่อแสดงสถานะเครื่องจักรก�ำลังท�ำงาน

รถตัดอ้อยรุ่น
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รถตัดอ้อย CH570 :

ข้อมูลจ�ำเพาะ

*4.04 m

2.97 m

12.62 m

3.66 m

4.34 m

6.11 m

3.91 m

1.51 m

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

2.08 m

ความกว้างของตัวรถ 2.81 m

3.15 m
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