แทรกเตอร 5E ซีรส่ี 
76-90 แรงมา

สำหรับผูท ต่ี อ งการแทรกเตอรทม่ี คี วามอเนกประสงค เหมาะสมกับงาน
ดูแลรักษาแปลงปลูกและเก็บเกีย่ ว รวมถึงงานปศุสตั ว อีกทัง้ ยังสามารถ
ใช ง านได อ ย า งสะดวกสบายไม ว  า สภาพภู ม ิ อ ากาศจะเป น อย า งไร
จอหน เดียร ขอเสนอแทรกเตอร 5E ซีรี่ส 76-90 แรงมา
จอหน เดียร 5E ซีรี่ส 76-90 แรงมา ถูกออกแบบมาเพื่อการใชงาน
ที่หลากหลาย ทนทาน มีรูปทรงที่สวยงามและทันสมัย มาพรอม
เครื่องยนต 4 สูบ สมรรถนะสูงและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบเกียร
ทอปชารฟซิงโครไนซ ถูกออกแบบใหสามารถสงกำลังไดอยางเต็มที่
ยกอุปกรณตอพวงไดอยางรวดเร็วดวยระบบไฮดรอลิกทรงพลัง
เพลาพีทีโออเนกประสงค สามารถขับเคลื่อนอุปกรณตอพวงไดอยาง
หลากหลาย
นอกจากนี้ จอหน เดียร ยังมีแทรกเตอร 5E ซีรส่ี  ในรุน 82-90 แรงมา
ที่มีหองโดยสารแบบปรับอากาศที่ถูกออกแบบใหมีความสะดวกสบาย
ในการขับขีต่ ลอดการทำงานเหมาะสมกับสภาพภูมอิ ากาศตาง ๆ
5E ซีรี่ส 76-90 แรงมา พรอมแลวที่จะมารับใชเกษตรกรและผูใชงาน
ทั้งงานไร งานสวนและงานปศุสัตว ตอบสนองทุกการใชงานไดอยาง
ดีเยี่ยม

จอหน เดียร

5E ซีรี่ส
หองโดยสารแบบเปด

จอหน เดียร

5E ซีรี่ส
หองโดยสารแบบปรับอากาศ

เครื่องยนต

จอหน เดียร

รุน 5076E และ 5082E ใชเครือ่ งยนตทรงพลังจาก จอหน เดียร
ขนาด 4.5 ลิตร 4 สูบ ไดเรคอินเจคชัน่ มีใหเลือกทัง้ แบบเครือ่ งยนต
Tier 0 และ Tier 2 เทอรโบชารจเจอร ใหแรงมาสูงสุด 77 และ 82
แรงมาตามลำดับ สำหรับผูท ต่ี อ งการแทรกเตอรทม่ี สี มรรถนะสูงขึน้
รุน 5090E มาพรอมกับเครือ่ งยนต จอหน เดียร 4.5 ลิตร 4 สูบ
ไดเรคอินเจคชัน่ แบบเครือ่ งยนต Tier 0 เทอรโบชารจเจอร และ Tier 2
เทอร โบชารจเจอร ใหแรงมาสูงสุด 92 แรงมา มาพรอมแรงบิด
และแรงบิดสำรองทีส่ งู แรงจัดและประหยัดจริง ทุกรุน มาพรอมกับ
ปลอกลูกสูบแบบเปยกและระบบหัวฉีดน้ำมันเครือ่ งใตลกู สูบ ชวยลด
ความรอนและหลอลื่นชิ้นสวนเครื่องยนต ไดอยางทั่วถึง ลดการ
สึกหรอของเครือ่ งยนต สงผลใหครือ่ งยนตทำงานเต็มประสิทธิภาพ

ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงตรงเขาหองเผาไหม
ไดเรคอินเจคชั่น แรงและประหยัดน้ำมัน

เครื่องยนต จอหน เดียร 4.5 ลิตร
4 สูบ เทอรโบชารจเจอร

ระบบเกียร
ทอปชารฟซิงโครไนซ

ระบบเกียรทอ ปชารฟซิงโครไนซ เดินหนา 9 จังหวะ และ ถอยหลัง 3 จังหวะ
ถูกออกแบบใหมีอัตราทดเกียรที่เหมาะสมเพื่อดึงสมรรถนะการขับเคลื่อน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนเกียร ไดอยางนุมนวลและไมตองหยุดรถ
พร อ มด ว ยเกี ย ร จ อดที ่ ค ั น โยกเกี ย ร ส ามารถใช ง านได ค ล อ งตั ว และ
สะดวกสบายพรอมทั้งยังมีออฟชั่นระบบเกียรเพาเวอรรีเวอรสเซอร
เดินหนา12 จังหวะและ ถอยหลัง 12 จังหวะ พรอมดวยคันเกียร เดินหนา
- ถอยหลังเปลี่ยนทิศทางไดโดยไมตองหยุดรถ

ระบบเกียรทอปชารฟซิงโครไนซ
เดินหนา 9 จังหวะ และ ถอยหลัง 3 จังหวะ

ระบบเกียรเพาเวอรรีเวอรสเซอร เดินหนา 12 จังหวะ
และ ถอยหลัง 12 จังหวะ พรอมดวยคันเกียรเดินหนา-ถอยหลัง

ระบบไฮดรอลิก
อันทรงพลัง

จอหน เดียร 5E ซีรส่ี  76-90 แรงมา ใชปม ไฮดรอลิกแบบเฟืองคู
อัตราการไหลสูง สรางอัตราการไหลรวมสูงสุด 85.1 ลิตรตอนาที
โดยอัตราการไหลระบบไฮดรอลิกและระบบพวงมาลัยเพาเวอร
60.2 ลิตรตอนาที และ 24.9 ลิตรตอนาที ตามลำดับ ตอบสนองการ
ทำงานของระบบไฮดรอลิกไดอยางดีเยี่ยม โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ยกอุปกรณตอ พวงยกไดอยางรวดเร็ว อีกทัง้ ยังชวยผอนแรงและลด
ความเหนือ่ ยลาของผูข บั ขีใ่ นการหมุนพวงมาลัย

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร
ผอนแรงดวยระบบไฮดรอลิก

ปมไฮดรอลิกแบบเฟืองคู
อัตราการไหลสูง

ความอเนกประสงค
ในการใชงาน

จอหน เดียร 5E ซีรี่ส 76-90 แรงมา ประกอบไปดวยแขนยกอุปกรณตอพวง 3 จุด แบบ
Category II ที่มั่นคงและแข็งแรง งายตอการเชื่อมตอและปรับตั้งอุปกรณตอพวงตาง ๆ
ควบคุมการยกอุปกรณตอพวงดวยระบบปรับตำแหนงและควบคุมความลึกอัตโนมัติของ
อุปกรณตอ พวงทีแ่ มนยำ นอกจากนีย้ งั มีอปุ กรณเสริมเพิม่ ความอเนกประสงคในการใชงาน
ดวยชุดเพลาพีทโี ออเนกประสงค ชุด SCV และหูลากรองรับการฉุดพวงลากจูงทีห่ ลากหลาย

ระบบปรับตำแหนงและควบคุม
ความลึกอัตโนมัติของอุปกรณ
ตอพวงที่แมนยำ

หูลาก สำหรับปรับความยาว
ใหเหมาะสมกับโหลดไดหลาย
ตำแหนง

ชุด SCV พรอมขอตอแบบสวมเร็ว
รองรับการเชื่อมตออุปกรณเสริม
เชน ใบมีดดันดิน บุงกี๋ เปนตน

ชุดเพลาพีทีโออเนกประสงค
สามารถนำไปพวงตอใชงาน
กับอุปกรณตอพวงตาง ๆ

ตำแหนงการขับขี่

จอหน เดียร 5E ซีรส่ี  76-90 แรงมา มาพรอมกับตำแหนง
การขับขีท่ ถ่ี กู ออกแบบใหมคี วามคลองตัวและสะดวกสบาย
สูงสุดในการขับขี่ มีวิสัยทัศนในการมองเห็นทั้งดานหนา
และดานหลังอยางดีเยีย่ ม ตำแหนงคันเกียรและคันควบคุม
ตาง ๆ ถูกจัดวางใหอยูดานขางคนขับเพื่อขับขี่ไดอยาง
คลองแคลว

เบาะนั่งปรับไดสะดวกสบาย
ใชงานไดตลอดทั้งวัน

คันเรงเทา งายในการควบคุม
และไมเหนื่อยลาในการเหยียบเรง

คันโยกเพลาพีทีโอดานขาง

ชุดควบคุมตำแหนงตาง ๆ
ถูกวางใหเหมาะสม

หองโดยสาร
แบบปรับอากาศ

สำหรับเกษตรกรและผูใชแทรกเตอรที่ตองการความสะดวกสบายในการขับขี่สูงสุด
จอหน เดียร 5E ซีรี่ส 82-90 แรงมา ขอเสนอหองโดยสารแบบปรับอากาศ ผานการ
ออกแบบตามหลักสรีระศาสตรทย่ี อดเยีย่ ม มีการออกแบบภายในหองโดยสารทีส่ วยงาม
และทันสมัย มาพรอมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายตาง ๆ ทั้งระบบปรับอากาศ
และฮีทเตอร เบาะนั่งบุนวมแบบมีระบบปองกันการสั่นสะเทือนดวยสปริงหรือดวย
อากาศ พรอมดวยเข็มขัดนิรภัย ที่วางแกวน้ำ พวงมาลัยเพาเวอรสามารถปรับตั้ง
ตามสรีระการขับขี่ ทำใหทำงานไดตอเนื่องและลดความเมื่อยลา

กานพวงมาลัยสามารถปรับ
ตั้งตามสรีระของผูขับขี่ได

ที่วางแกวน้ำและสิ่งของตาง ๆ
มีรูปแบบที่สวยงาม

การจัดวางคันควบคุมและอุปกรณ
ที่เหมาะสม สะดวกในการใชงาน

ระบบปรับอากาศพรอมดวย
ฮีทเตอร สรางบรรยากาศการ
ขับขี่ที่สบาย

ขอมูลจำเพาะ รถแทรกเตอรจอหน เดียร 5E ซีรี่ส (76-90 แรงมา)
5076E

รุน
เครื่องยนต
ผูผลิตเครื่องยนต
ประเภทเครื่องยนต
ระบบประจุอากาศ
จำนวนกระบอกสูบ
ปริมาตรกระบอกสูบ(ลิตร)
แรงมาสูงสุด (แรงมา)
พิกัดความเร็วรอบ(รอบตอนาที)
แรงบิดสูงสุด(นิวตันเมตร)
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง(ลิตร)
ระบบระบายความรอน
ระบบกรองอากาศ
ระบบสงกำลัง
ชนิดของระบบสงกำลัง
จำนวนเกียร (เดินหนา x ถอยหลัง)
คลัทซ
ระบบพีทีโอ
ประเภทพีทีโอ
ระบบการสั่งงาน
ความเร็วรอบพีทีโอ(รอบตอนาที)
แรงมาพีทโี อ (แรงมา)
ระบบไฮดรอลิก
ประเภท
ระบบควบคุมอุปกรณตอพวง
อัตราการไหลของปมรวม(ลิตรตอนาที)
อัตราการไหลปมไฮดรอลิก(ลิตรตอนาที)
อัตราการไหลปมพวงมาลัยเพาเวอร(ลิตรตอนาที)
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก(กิโลกรัม)
แขนยกอุปกรณ 3 จุด
ระบบพวงมาลัยและเบรก
ชนิดของระบบพวงมาลัย
ชนิดของระบบเบรก
ลอและยาง
ลอหนา (นิ้ว)
ลอหลัง (นิ้ว)
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนักรวม(กิโลกรัม)
ระยะหางชวงลอ(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
ความกวางรวม(มิลลิเมตร)
ความสูงรวม(มิลลิเมตร)
ความสูงใตทองรถ(มิลลิเมตร)
อื่น ๆ
อุปกรณเสริม

5082E

หองโดยสารแบบเปด

5090E

หองโดยสารแบบเปด

Tier 0
Tier 2
ประจุอากาศปกติ เทอรโบชารจเจอร

หองโดยสารแบบปรับอากาศ

Tier 0
ประจุอากาศปกติ

Tier 2
เทอรโบชารจเจอร

Tier 0
ประจุอากาศปกติ

77

75

81

82

81

292

291.6

292
95

315

292

70.3

หองโดยสารแบบเปด

จอหน เดียร
Tier 2
เทอรโบชารจเจอร
4
4.5
82
2400
315

Tier 0

Tier 2

89

92

318

347.2
95

125
ระบายความรอนดวยน้ำ
ไสกรองอากาศแบบแหง 2 ชั้น

ซิงโครไนซ
9x3
คูแบบแหง

เพาเวอรรเี วอรเซอร
12x12
คูแบบเปยก

ซิงโครไนซ
9x3
คูแบบแหง

กลไก
พีทีโอเดี่ยว 540
71.6
70.2

อิเล็กโตร-ไฮดรอลิก
พีทโี อคู 540 และ 540E
74.7

กลไก
พีทีโอเดี่ยว 540
70.2
77.6

77.6

เพาเวอรรเี วอรเซอร
12x12
คูแบบเปยก
แบบอิสระ
อิเล็กโตร-ไฮดรอลิก
พีทโี อคู 540 และ 540E
74.7

ซิงโครไนซ
9x3
คูแบบแหง

หองโดยสารแบบปรับอากาศ

Tier 0
เทอรโบชารจเจอร

89
355

อิเล็กโตร-ไฮดรอลิก
พีทโี อคู 540 และ 540E
86.3

83.3

92

318

เพาเวอรรเี วอรเซอร
12x12
คูแบบเปยก

กลไก
พีทีโอเดี่ยว 540

Tier 2

347.2
125

355

ซิงโครไนซ
9x3
คูแบบแหง

เพาเวอรรเี วอรเซอร
12x12
คูแบบเปยก

กลไก
พีทีโอเดี่ยว 540

อิเล็กโตร-ไฮดรอลิก
พีทโี อคู 540 และ 540E
86.3

83.3

วาลวควบคุมแบบปกติเปดกลาง
ปรับตำแหนงและควบคุมความลึกอัตโนมัติ
85.1
60.2
24.9
1970
CAT ll
พวงมาลัยเพาเวอร

พวงมาลัยเพาเวอรปรับสูงต่ำได

พวงมาลัยเพาเวอรปรับสูงต่ำและกานพวงมาลัยได
จานเบรกแชในน้ำมัน

พวงมาลัยเพาเวอรปรับสูงต่ำได

พวงมาลัยเพาเวอรปรับสูงต่ำและกานพวงมาลัยได

3000

3220

2586

2613

12.4 x 24
18.4 x 30
2840

3000

3220
2179
3586

1938
2599
453

2082
2586

2613
360

น้ำหนักถวงหนา-หลัง, หลังคา, โหมดความเร็วต่ำ, บังโคลนหนา, วาลวหลังคู, ไฟฉุกเฉิน, เบาะที่นั่งแบบกันสั่นสะเทือนดวยอากาศ, ประตูดานขวาพรอมบันได, เสียงเตือนถอยหลัง

บริการที่ครบวงจร อุปกรณตอพวง
ใบมีดดันดิน 2.1 เมตร
FB1121

ความกวางของใบมีด
527
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีดเมื่อยกสูงสุด
430
ชนิดของใบมีด เหล็กกลาคารบอนผานการอบความรอน
น้ำหนักรวม
550
กระบอกไฮดรอลิก(เสนผานศูนยกลางภายใน x ชวงชัก) 60 x 475
ระบบควบคุมตำแหนงใบมีด ระบบไฮดรอลิกแบบสองทาง
พรอมชุดขอตอไฮดรอลิกแบบ Connector
*สำหรับรถแทรกเตอร76 - 90 แรงมา

มม.
มม.
กก.
มม.

ผานบุกเบิก 3 จาน
DP3203

ผานบุกเบิก 4 จาน
DP5304

ผานพรวน 5 จาน
DH7305

จุดตอพวง
CAT II 3 จุด
จำนวนของจานไถ
4 จาน
เสนผานศูนยกลางของจานไถ
26 นิ้ว
เสนผานศูนยกลางของจานคัดทาย
22 นิ้ว
น้ำหนักรวม
560 กก.
ขนาดของผาน(กวาง x ยาว x สูง)1,310 มม. x 2,800 มม. x 1,270 มม.
*สำหรับรถแทรกเตอร 55 – 76 แรงมา

จุดตอพวง
CAT II 3 จุด
จำนวนของจานไถ
5 จาน
เสนผานศูนยกลางของจานไถ
26 นิ้ว
เสนผานศูนยกลางของจานคัดทาย
22 นิ้ว
น้ำหนักรวม
530 กก.
ขนาดของผาน
(กวาง x ยาว x สูง)(โครง C) 1,700 มม. X 2,300 มม. x 1,150 มม.
สำหรับรถแทรกเตอร 55 - 95 แรงมา

ผานบุกเบิก 3 จาน
DP5403

ผานพรวน 6 จาน
DH7406

จุดตอพวง
CAT II 3 จุจดด
จำนวนของจานไถ
3 จาน
เสนผานศูนยกลางของจานไถ
24, 26 และ 28 นิ้ว
เสนผานศูนยกลางของจานคัดทาย
22, 24 และ 26 นิ้ว
น้ำหนักรวม (รุนมาตรฐาน)
416 กก.
ขนาดของผาน
(กวาง x ยาว x สูง)(รุนมาตรฐาน)889 มม. x 2,159 มม. x 1,245 มม.
ความกวางของงานที่ทำไดตอจาน
7 - 11 นิ้ว
ความลึกในการไถ
7 - 133 นว
นิ้ว
*สำหรับรถแทรกเตอร 45 - 135 แรงมา

จุดตอพวง
จุด
CAT II 3 จด
จำนวนของจานไถ
3 จาน
เสนผานศูนยกลางของจานไถ
26 นิ้ว
เสนผานศูนยกลางของจานคัดทาย
22 นิ้ว
น้ำหนักรวม (โครง 3 รุนมาตรฐาน)
485 กก.
และ (โครง 4 รุนพิเศษ)
525 กก.
ขนาดของผาน (กวาง x ยาว x สูง)
(โครง 3 รุนมาตรฐาน)
1,320 มม. x 2,500 มม. x 1,325 มม.
(โครง 4 รุนพิเศษ)
1,360 มม. x 2,950 มม. x 1,365 มม.
*สำหรับรถแทรกเตอร 75-135 แรงมา

จุดตอพวง
CAT II 3 จุจดด
จำนวนของจานไถ
6 จาน
เสนผานศูนยกลางของจานไถ
26 นิ้ว
เสนผานศูนยกลางของจานคัดทาย
22 นิ้ว
น้ำหนักรวม
570 กก.
ขนาดของผาน
(กวาง x ยาว x สูง)(โครง D) 1,800 มม. x 2,400 มม. x 1,150 มม.
*สำหรับรถแทรกเตอร 55 - 95 แรงมา

ผานบุกเบิก 3 จาน
DP5303

ผานบุกเบิก 4 จาน
DP5404

ผานพรวน 7 จาน
DH7407

จุดตอพวง
CAT II 3 จุด
จำนวนของจานไถ
3 จาน
เสนผานศูนยกลางของจานไถ
26 นิ้ว
เสนผานศูนยกลางของจานคัดทาย
22 นิ้ว
น้ำหนักรวม (โครง 3 รุนมาตรฐาน)
445 กก.
(โครง 4 รุนพิเศษ)
485 กก.
ขนาดของผาน (กวาง x ยาว x สูง)
(โครง 3 รุนมาตรฐาน)
1,270 มม. x 2,400 มม. x 1,230 มม.
(โครง 4 รุนพิเศษ)
1,310 มม. x 2,800 มม. x 1,270 มม.
*สำหรับรถแทรกเตอร 55 - 76 แรงมา

จุดตอพวง
CAT II 3 จุด
จำนวนของจานไถ
4 จาน
เสนผานศูนยกลางของจานไถ
26 นิ้ว
เสนผานศูนยกลางของจานคัดทาย
22 นิ้ว
น้ำหนักรวม
595 กก.
ขนาดของผาน (กวาง x ยาว x สูง)1,360 มม. x 2,950 มม. x 1,365 มม.
*สำหรับรถแทรกเตอร 75 - 135 แรงมา

CAT II 3 จุด
จุดตอพวง
จำนวนของจานไถ
7 จาน
เสนผานศูนยกลางของจานไถ
26 นิ้ว
เสนผานศูนยกลางของจานคัดทาย
22 นิ้ว
น้ำหนักรวม
690 กก.
ขนาดของผาน
(กวาง x ยาว x สูง)(โครง D) 1,800 มม. X 2,400 มม. x 1,150 มม.
*สำหรับรถแทรกเตอร 65 - 95 แรงมา

เครื่องปลูกออยรองคู
SP3130
ระยะหาง 30 เซนติเมตร

จุดตอพวง
รูปแบบการปลูก
ระยะหางระหวางทอนพันธุ
ความลึกในการวางทอนพันธุ
ความกวางโดยรวม
ความสูงโดยรวม
ความสูงของตระกราใสทอนพันธุ
น้ำหนักรวม
ถังปุยสแตนเลส
ความจุในการบรรทุกทอนพันธุ
*สำหรับรถแทรกเตอร 65 - 117 แรงมา

เครื่องปลูกออยรองคู
SP3140

จุดตอพวง
รูปแบบการปลูก
ระยะหางระหวางทอนพันธุ
ความลึกในการวางทอนพันธุ
ความกวางโดยรวม
ความสูงโดยรวม
ความสูงของตระกราใสทอนพันธุ
น้ำหนักรวม
ถังปุยสแตนเลส
ความจุในการบรรทุกทอนพันธุ
*สำหรับรถแทรกเตอร 65 - 117 แรงมา

CAT II 3 จุจดด
รองคู
300 มม.
100 - 400 มม.
2,000 มม.
2,400 มม.
1,400 มม.
880 กก.
50 กก.
1,000 กก.

CAT II 3 จุจดด
รองคู
400 มม.
100 - 400 มม.
2,000 มม.
2,400 มม.
1,400 มม.
880 กก.
50 กก.
1,000 กก.

บริการที่ครบวงจร
สินเชื่อจอหน เดียร
เพื่อนแทเกษตรกร

ของอะไหลแทจอหน เดียร

บริการดานสินเชือ่

จอหน เดียร มีบริการดานสินเชื่อเปนคำตอบใหสำหรับลูกคาที่
ตองการสินเชื่อเพื่อซื้อรถแทรกเตอร จอหน เดียร ดวยโปรแกรม
การผอนทีต่ รงตามความตองการ การอนุมตั สิ นิ เชือ่ ทีร่ วดเร็วทันใจ
นอกจากนี้ลูกคายังสามารถ อุนใจทุกครั้งที่ใชสินเชื่อ จอหน เดียร
เพราะไมวาเวลาจะผานไปยาวนานเพียงใด เราจะดูแลและรับฟัง
ลูกคาดุจเพื่อนแทบนเสนทางเกษตรกรรม

บริการหลังการขาย

จอหน เดียร มีผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณและผานการฝกอบรม
ที่พรอมจะดูแลคุณ พรอมทั้งเครื่องมือพิเศษเฉพาะที่ทันสมัย
เมื่อคุณเกิดปญหาหรือตองการคำแนะนำ คุณสามารถติดตอ
ตัวแทนจำหนายเพื่อรับการบริการที่ดีเยี่ยม

บริการดานอะไหล

มั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของอะไหลแท จอหน เดียร ที่ไดรับการ
ออกแบบมาให ใชรวมกับรถแทรกเตอร จอหน เดียร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้อะไหลแท จอหน เดียร ยังหาซื้อได
งายจากผูจัดจำหนาย จอหน เดียร ทั่วประเทศในราคาที่ยุติธรรม

*อุปกรณมาตรฐานในแทรกเตอร จอหน เดียร แตละรุน อาจแตกตางจากที่จำหนายในไทย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและขอมูลของแทรกเตอร จอหน เดียร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

บริษัท จอหน เดียร (ประเทศไทย) จำกัด

จอหน เดียร ผูนำดานเครื่องจักรกลการเกษตรระดับโลก

อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร หอง เอ3202 ชั้น 32 เลขที่ 90
ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Call Center : 02 676 9740
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